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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DO PROPONENTE E DA ENTIDADE 

LICENCIADORA 

O presente documento constitui o relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente 

ao troço da nova conduta adutora entre o Reservatório do Alto de Carenque e a Ribeira da 

Carregueira. 

A elaboração do EIA iniciou-se em Setembro de 2011 e terminou em Outubro de 2011. 

O presente projecto de execução destina-se a efectuar a duplicação da conduta adutora 

existente em betão armado Ø1000 com 30 anos, que apresenta inúmeras e constantes 

fugas de água ao longo do traçado, normalmente através das juntas. 

Esta conduta tem capacidade para abastecer a totalidade dos habitantes do concelho de 

Sintra, contribuindo, em média, com cerca de 70% do caudal aduzido, em condições 

normais de exploração. 

 

O projecto é da responsabilidade da empresa PROSPECTIVA – Projectos, Serviços, 

Estudos, SA., sendo o proponente do projecto os Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Sintra (SMAS SINTRA). 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi desenvolvido pela empresa AQUALOGUS - 

Engenharia e Ambiente, Lda. 

EIA relativo ao troço  
da nova conduta adutora 
entre o Reservatório do 

Alto de Carenque e a 
Ribeira da Carregueira 

Proponente: 
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A Autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

1.2 EQUIPA TÉCNICA 

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela AQUALOGUS – Engenharia e 

Ambiente, sendo a equipa técnica responsável pela execução deste estudo a seguinte: 

COORDENAÇÃO 

João Almeida – Coordenação de Projecto 

 

EQUIPA TÉCNICA 

Clima Rita Silva 

Usos do Solo Sónia Malveiro, Rita Silva 

Recursos Hídricos 

Superficiais 
Fábio Santos, Mónica Piedade 

Geologia, Geomorfologia e 

Geotecnia, Recursos 

Hídricos Subterrâneos 

Magda Roque 

Solos Mónica Piedade 

Componente Ecológica 
João Almeida, Sónia Malveiro, Mário Carmo, Ana 

Margarida Augusto, Luís da Costa, Sara Nisa 

Património Histórico-Cultural 
Maria João Jacinto, Iola Filipe, Miguel Almeida, 

José Pedro Machado, Lúcia Miguel 

Paisagem Teresa Rego 

Ordenamento do Território Rita Silva, Teresa Rego 

Sócio-Economia Rita Silva 

Qualidade do Ambiente 

(Qualidade do Ar e Ambiente 

Sonoro, Produção e Gestão 

de Resíduos e Efluentes) 

Rita Silva 

Cartografia e SIG Teresa Rego, Patrícia Terceiro 



Estudo de Impacte Ambiental relativo ao troço  
da nova conduta adutora entre o Reservatório do  

Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira 
Relatório. Volume 1 – Memória Descritiva 

 

 

 3 

1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA 

O EIA aqui apresentado foi elaborado de acordo com a legislação portuguesa em vigor, 

nomeadamente com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 

do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro (“estabelece o regime jurídico de avaliação 

de impacte ambiental (AIA) dos projectos públicos e privados susceptíveis de produzirem 

efeitos significativos no ambiente, transpondo a ordem jurídica interna a Directiva n.º 

85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, com alterações introduzidas pela Directiva 

n.º97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março e pela Directiva n.º2003/35/CE, do Parlamento 

Europeu, de 26 de Maio”). 

Nos termos dos decretos-lei citados anteriormente, a aprovação de projectos que, pela sua 

natureza, dimensão ou localização são considerados susceptíveis de provocar incidências 

no ambiente, fica sujeita a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Os critérios e limites dos projectos a submeter a AIA são definidos nos Anexos I e II do 

Decreto-Lei n.º 69/200, de 3 de Maio, com as alterações do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 

de Novembro. Assim, de acordo com o Anexo II do referido Decreto-Lei, no que se refere a 

Projectos de infra-estruturas (n.º 10 do Anexo II) carece de EIA, nomeadamente, a 

construção de aquedutos e adutoras (alínea j) que possuam as seguintes características: 

– ≥ extensão de 10 km e diâmetro igual ou superior a 1 m, para o caso geral; 

– ≥ extensão de 2 km e e diâmetro igual ou superior a 0,6 m, para áreas sensíveis. 

A alínea b) do Artigo 2.º do mesmo diploma, define “Áreas sensíveis” como sendo: 

i. Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho; 

ii. Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção 

especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no 

âmbito das Directivas n.os 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

iii. Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público 

definidas nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho. 

No caso em apreciação, verifica-se a existência de troços da conduta localizados nas áreas 

de protecção ou de implantação directa de Monumentos Nacionais, especificamente a 

“Necrópole de Carenque” e o “Aqueduto das Águas Livres”. 

Refere-se, ainda, que o troço da conduta adutora em apreciação possui uma extensão de 

cerca de 3,7 km e um diâmetro de 1,2 m. 

Assim, e de acordo com o estabelecido na legislação em vigor, o projecto em estudo terá, 

forçosamente de ser submetido a procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental. 
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A estrutura e conteúdo do EIA cumprem o definido no Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 

2 de Abril, nomeadamente tendo em conta que o projecto se encontra em fase de Projecto 

de Execução (PE). 

Em termos sintéticos, o presente EIA pretende identificar e avaliar os impactes ambientais 

passíveis de serem gerados pelo Projecto, nas seguintes fases: 

– Fase de construção (implementação das infra-estruturas); 

– Fase de exploração; 

– Fase de desactivação. 

O EIA promove, ainda, a hierarquização desses impactes e a proposta de medidas e acções 

capazes de mitigar os impactes negativos identificados, assim como potenciar os impactes 

positivos.  
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2 ANTECEDENTES E DEFINIÇÃO DE ÂMBITO DO EIA 

2.1 ANTECEDENTES DO EIA 

Foi desenvolvido um Estudo Prévio das várias alternativas de traçado para a nova conduta 

adutora. De modo a compatibilizar as condicionantes do terreno e os aspectos patrimoniais 

identificados, foi elaborado, paralelamente, um Plano de Intervenção Arqueológica, de forma 

a definir um quadro de referência com áreas de sensibilidade arqueológica e a consequente 

programação de trabalhos arqueológicos a realizar em função do traçado a adoptar. Este 

documento contribuiu para a solução de traçado final em fase de Estudo Prévio. 

2.2 METODOLOGIA DO EIA 

A metodologia utilizada no presente EIA foi estruturada tendo em conta o Projecto de 

Execução. 

A adopção e implementação desta metodologia na elaboração do EIA foram precedidas de 

uma análise de relevância relativamente aos descritores considerados mais importantes em 

termos dos efeitos ambientais da implantação de uma conduta adutora. Desta forma, foram 

atempadamente identificados os principais impactes ambientais potenciais e, 

consequentemente, os descritores ambientais e as acções de projecto que mais contribuem 

para a ocorrência desses impactes. 

O Relatório do EIA desenvolveu-se essencialmente nas seguintes fases: 

– delimitação da área em estudo a partir da análise das características do projecto e 

das características do meio ambiente; 

– recolha de dados e informação recorrendo a organismos da administração central, 

regional e local (ver no Anexo 1 a correspondência enviada e recebida pelas 

entidades contactadas); 

– recolha de dados no local, através de trabalhos de campo (amostragens de fauna e 

flora, identificação e delimitação de habitats, prospecção arqueológica localizada); 

– caracterização do ambiente afectado pelo projecto a partir dos dados e informações 

obtidos e previsão da evolução da área na ausência de projecto; 

– identificação, previsão e avaliação dos impactes da implantação da conduta sobre o 

meio ambiente em função dos parâmetros considerados; 

– identificação das principais medidas minimizadoras a considerar nas fases de 

construção e de exploração; 

– descrição dos programas de monitorização previstos para os diferentes descritores; 
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– apresentação de uma análise conclusiva dos principais efeitos provocados sobre o 

ambiente. 

2.3 ESTRUTURA DO EIA 

A estrutura do EIA reflecte os requisitos da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, sendo 

constituído por duas peças fundamentais: o Resumo Não Técnico e o Relatório. 

 

O Resumo Não Técnico é um documento síntese, adaptado para divulgação do projecto e 

dos principais impactes ambientais associados na fase de participação do público (consulta 

do público). Este documento reproduz sucintamente o conteúdo do EIA, numa linguagem 

não técnica de acordo com os critérios de boa prática definidos para a sua elaboração no 

Anexo III, da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

O Relatório é constituído pelo Volume 1 e pelo Volume 2. Este relatório engloba todas as 

informações recolhidas e a análise global efectuada e apresenta a seguinte estrutura: 

VOLUME 1 – Memória Descritiva 

1. Introdução 

2. Antecedentes e Definição de âmbito do EIA 

3. Historial, Antecedentes, Objectivos e Justificação do Projecto 

4. Localização e Enquadramento 

5. Caracterização da Infra-estrutura 

6. Acções e Projectos para Execução da Infra-Estrutura 

7. Caracterização da Situação de Referência 

8. Projecção da Situação de Referência 

9. Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais 

10. Síntese de Avaliação de Impactes  

11. Medidas de Mitigação 

12. Monitorização 

 

Resumo Não Técnico Relatório 

Volume 1 – Memória 

Descritiva 
Volume 2 – Peças

Desenhadas 

ESTUDO DE IMPACTE 
AMBIENTAL 
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13. Impactes Residuais 

14. Lacunas de Conhecimento 

15. Conclusões 

16. Bibliografia Consultada 

VOLUME 2 – Peças Desenhadas 

De seguida, apresenta-se, em síntese, o conteúdo dos diversos itens que compõem a 

Memória Descritiva. 

Capítulos 3, 4, 5, 6. Objectivos, definição e descrição do projecto 

Procedeu-se à identificação dos objectivos e justificação do projecto, bem como dos seus 

antecedentes. 

Com base nas características técnicas do projecto definiram-se e caracterizaram-se as 

principais acções para as fases de construção e de exploração da conduta adutora. As 

acções consideradas para as fases de construção e exploração do projecto foram as que 

potencialmente acarretam afectações no meio envolvente, tanto directas como indirectas ou 

induzidas. A localização do projecto teve em conta a sua inserção a nível nacional, regional 

e local. Foram identificadas as áreas sensíveis (segundo o artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio) situadas nos concelhos de Sintra e Amadora e nas 

freguesias de Belas e Mina, respectivamente, bem como dos planos de ordenamento do 

território em vigor para a área em estudo e das classes de espaço envolvidas.  

Dada a importância dos objectivos, definição e caracterização do projecto, foram 

considerados quatro capítulos: Historial, Antecedentes, Objectivos e Justificação do 

Projecto; Localização e Enquadramento; Caracterização da Infra-estrutura; Acções e 

Projectos para Execução da Infra-Estrutura. 

Capítulo 7. Caracterização da Situação de Referência 

Seleccionaram-se e caracterizaram-se os principais descritores biofísicos e 

sócio-económicos identificados na zona de inserção do projecto. Analisou-se a informação 

relativa aos descritores ambientais e a sua inter-relação nas vertentes: 

– Meio natural - ecologia (habitats, fauna e flora); solos; usos do solo; qualidade do ar; 

clima; ambiente sonoro; produção e gestão de resíduos e efluentes; paisagem; 

geologia, geotecnia e geomorfologia; recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

– Meio social - património; ordenamento do território; socioeconomia. 

No âmbito desta caracterização, para além dos levantamentos por especialidade, 

realizaram-se campanhas de prospecção arqueológica, de caracterização dos usos do solo 

e de levantamento de fauna, flora e vegetação. 
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Capítulo 8. Projecção da Situação de Referência 

Analisou-se a evolução prevista para a área e para a região em estudo sem a implantação 

do projecto - alternativa zero. 

Capítulo 9. Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais 

Identificaram-se e caracterizaram-se os impactes resultantes da implantação da conduta 

adutora, relativamente aos domínios considerados para a caracterização do ambiente 

afectado. Fez-se também a diferenciação entre fase de construção, fase de exploração e a 

fase de desactivação.  

Após identificação e análise dos impactes, procedeu-se à sua avaliação. Obteve-se uma 

classificação e categorização de impactes passíveis de afectarem a qualidade do ambiente 

e/ou de vida das populações residentes na zona de inserção da conduta. Utilizou-se um 

método matricial de cruzamento de informação obtida durante a realização do EIA. 

Capítulo 10. Síntese de Avaliação de Impactes 

No âmbito da síntese de impactes, elaborou-se uma matriz de avaliação de impactes 

mediante o estabelecimento de relações entre as principais acções do projecto versus 

descritores ambientais, de modo a identificar as relações de causa-efeito e, 

consequentemente, os principais impactes ambientais gerados pela conduta. Desta forma 

procurou-se uma visão mais global e integrada dos efeitos do projecto na sua envolvente. 

Capítulo 11. Medidas de Mitigação 

Preconizaram-se medidas minimizadoras para os eventuais impactes negativos, bem como 

medidas complementares ao projecto visando a maximização e/ou optimização dos diversos 

impactes positivos. 

Capítulo 12. Monitorização 

Analisou-se a pertinência de definir planos de monitorização para que, de uma forma 

sistematizada e regular, seja garantida a recolha de informação sobre a evolução de 

determinadas variáveis ambientais.  

Capítulo 13. Impactes Residuais 

Para a identificação dos impactes residuais elaborou-se a Matriz Comparativa da 

Significância de Impactes com e sem a aplicação de Medidas de Minimização. Nesta matriz 

são apresentados os impactes negativos significativos e muito significativos identificados 

quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração do projecto, organizados por 

acção e descritor, e a alteração da avaliação de cada impacte quando aplicadas as medidas 
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de minimização propostas. Os impactes não minimizáveis constituem impactes residuais do 

projecto. 

Capítulo 14. Lacunas de Conhecimento 

Identificaram-se as principais lacunas de informação e as limitações encontradas a 

diferentes níveis, enquanto condicionantes do desenvolvimento do EIA, nomeadamente em 

termos de aprofundamento de determinados descritores ambientais e socioeconómicos. 

Capítulo 15. Conclusões 

Por último, apresentou-se uma síntese da informação relevante abordada ao longo do 

estudo, enfatizando os impactes significativos (positivos e negativos), bem como as 

principais medidas minimizadoras a adoptar em cada uma das fases de projecto (construção 

e exploração). Neste capítulo foram também integradas as principais recomendações 

relativas à prevenção dos impactes negativos considerados mais significativos. 

2.4 ESCALAS DE TRABALHO CONSIDERADAS 

Em termos de escalas de trabalho consideraram-se três tipos distintos: escalas de impacte, 

escalas temporais e escalas cartográficas. 

Escalas de Impactes 

As escalas de impacte consistem numa hierarquia de níveis que relacionam cada uma das 

acções de projecto (nas escalas espaciais e temporais indicadas) com os consequentes 

efeitos nos domínios ambientais considerados (meio natural e social). 

Para cada domínio ou para cada área de análise, definiu-se uma unidade espacial de base; 

em seguida dão-se alguns exemplos da área sujeita a análise dependendo do descritor 

analisado: 

– para o descritor geologia foi realizada uma análise, de uma forma sistemática, nas 

zonas de implantação da conduta, com o objectivo de identificar elementos de 

interesse geológico; 

– para os recursos hídricos a unidade de base considerada foi a sub-bacia hidrográfica 

do Rio Jamor; 

– para os solos e áreas regulamentares foram identificados e analisados os elementos 

existentes nos locais de implantação da conduta, nomeadamente os que se localizam 

para além da área em estudo, numa faixa aproximada de 100 m; 

– na componente ecológica considerou-se uma faixa de estudo de 100 m para além da 

área limite da conduta, embora este limite seja ajustado para cada uma dos 

descritores desta componente; 
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– em relação ao descritor ruído foi considerada uma faixa adjacente à área 

intervencionada pelo projecto; 

– no caso do património foi considerada uma área de análise correspondente a uma 

faixa adjacente a área em estudo numa largura de cerca de 100 m; 

– para a caracterização sócio-económica foram utilizados, em termos de análise, 

vectores distintos com carácter complementar, nomeadamente, as freguesias e os 

concelhos abrangidos pelo presente projecto.  

Escalas temporais 

As escalas temporais dizem respeito à análise do ambiente afectado referente à situação 

actual, bem como às perspectivas de evolução dessa situação com e sem a implantação do 

projecto. 

Escalas de trabalho cartográficas 

As diferentes escalas de trabalho cartográficas consideradas neste estudo estão 

relacionadas com as escalas de representação dos diversos aspectos ambientais 

considerados, relativamente aos quais existia informação de base, e com as escalas 

utilizadas no projecto. Foram utilizadas as escalas: 1:25 000, 1:10 000. Com vista à 

apresentação de resultados privilegiou-se a escala 1:25 000, com base na Carta Militar de 

Portugal, do Instituto Geográfico do Exército (IGE), recorrendo-se a outras escalas de 

análise, sempre que tal se justificou. 
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3 HISTORIAL, ANTECEDENTES, OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO 

PROJECTO 

3.1 JUSTIFICAÇÃO E OBJECTIVOS DO PROJECTO 

O presente projecto de execução destina-se a efectuar a duplicação da conduta adutora 

existente, em betão armado, implantada há 30 anos e que apresenta inúmeras e constantes 

fugas de água ao longo do traçado. 

Dado que não é possível que esta conduta fique fora de serviço por mais do que umas 

horas, todas as reparações efectuadas não passam de recursos. Assim, pretendem os 

SMAS de Sintra duplicar a adução, não porque precisem de maior capacidade de 

transporte, mas porque necessitam de uma alternativa fiável à conduta existente, permitindo 

ao mesmo tempo, no futuro, uma reparação duradoura da conduta existente. 

O troço de conduta agora em avaliação faz parte do “Projecto de Construção da nova 

conduta adutora entre Reservatório do Alto de Carenque e o Reservatório das Mercês”. Este 

projecto foi definido pelos SMAS de Sintra em duas fases, sendo que a obra da 1.ª fase – 

Troço entre a Ribeira da Carregueira e a Estação de Meleças – encontra-se recentemente 

finalizada. 

A 2ª fase de construção da nova conduta adutora entre o Reservatório do Alto de Carenque 

e o Reservatório das Mercês foi dividida em dois troços: 

– 1º Troço – Troço entre o Reservatório do Alto de Carenque e a Ribeira da 

Carregueira (3 737 m) 

– 2º Troço – Troço entre a estação de Meleças e o Reservatório das Mercês (1 642 m) 

O 1º troço, objecto do presente EIA, terá o seu início no interior do recinto do reservatório do 

Alto de Carenque, propriedade da EPAL, e terá o seu final numa caixa de ligação, já 

executada na 1ª fase de construção, junto à Ribeira da Carregueira. 

O 2º troço terá início junto à Estação de Meleças, na câmara final do troço construído na 

1ªfase, e terminará no Reservatório das Mercês e está fora do âmbito do presente EIA. 

Prevê-se, ainda, a remodelação da conduta existente entre o Reservatório da Carregueira e 

o Reservatório das Mercês (Velho) no seu último troço entre a Quinta Grande e o 

Reservatório das Mercês (Velho), fora do âmbito do presente EIA. 

3.2 ANTECEDENTES DO PROJECTO 

Foi desenvolvido um Estudo Prévio das várias alternativas de traçado para a nova conduta 

adutora. O Plano de Intervenção Arqueológica desenvolvido paralelamente definiu as áreas 
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de sensibilidade arqueológica e a consequente programação de trabalhos arqueológicos a 

realizar em função do traçado a adoptar. Este documento contribuiu para a solução de 

traçado final em fase de Estudo Prévio. Aprovado o Estudo Prévio, foi elaborado o Projecto 

de Execução do troço de conduta em análise, pela pormenorização da alternativa 

seleccionada. 
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4 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

4.1 ENQUADRAMENTO REGIONAL E LOCAL 

A conduta agora em projecto de execução atravessa os concelhos de Sintra e Amadora, 

distrito de Lisboa, que pertence à Região de Lisboa e à sub-região da Grande Lisboa (NUTS 

II e III, respectivamente) - Figura 4.1. O troço de conduta terá um traçado em parte paralelo 

ao da conduta existente, situando-se maioritariamente em arruamentos e caminhos. 

Mais especificamente, a área abrangida pela totalidade do projecto situa-se nas freguesias 

de Belas, concelho de Sintra, e Mina, concelho da Amadora. 

O concelho de Sintra possui uma área aproximada de 317 km2, com cerca de 377 000 

habitantes (INE, 2011) subdivididos em 20 freguesias. O município é limitado a norte pelo 

município de Mafra, a leste por Loures e Odivelas, a sul por Oeiras e Cascais, a sueste pela 

Amadora e a oeste pelo Oceano Atlântico. 

O concelho da Amadora possui uma área aproximada de 24 km2, com cerca de 175 000 

habitantes (INE, 2011) subdivididos em 11 freguesias. O município é limitado a nordeste 

pelo município de Odivelas, a sueste por Lisboa, a sul e oeste por Oeiras e a oeste e norte 

por Sintra. 

A área em estudo encontra-se identificada na Carta Militar n.º 416 à escala 1/25 000. No 
Desenho 01 apresenta-se o enquadramento administrativo da infra-estrutura em estudo. 
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Figura 4.1 – Planta de localização do Projecto. 
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4.2 ÁREAS SENSÍVEIS 

Nos termos da alínea b) do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, diploma legal 

que enquadra o procedimento de AIA, são consideradas áreas sensíveis do ponto de vista 

ecológico ou patrimonial: 

– os locais propostos pelo Estado Português para integração na Rede Comunitária 

Natura 2000 (Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial), 

classificados nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril; 

– as áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 227/99, de 17 de Junho; 

– as áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público, 

nos termos da Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro. 

A área de inserção do projecto da conduta adutora não afecta áreas da Rede Comunitária 

Natura 2000 nem da Rede Nacional de Áreas Protegidas. No que respeita às áreas de 

protecção dos Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público definidas na Lei 

n.º 107/01, de 8 de Setembro (revoga a Lei n.º 13/85, de 6 de Julho), constata-se que 

existem troços da conduta localizados nas áreas de protecção da “Necrópole de Carenque” 

e do “Aqueduto das Águas Livres” (ou mesmo nas suas áreas de implantação). A área de 

estudo abrange, ainda, o Monumento Natural de Carenque (Desenho 05). 

4.3 PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM VIGOR NA ÁREA DE ESTUDO 

Os instrumentos de gestão e ordenamento do território em vigor identificados como mais 

relevantes para a zona em estudo dividem-se em: 

– Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) 

– Plano Director Municipal (PDM) de Sintra 

– Plano Director Municipal (PDM) da Amadora 

– Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

– Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROT-AML) 

– Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROF-AML) 

– Planos de Bacias Hidrográficas (PBH) 

– Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo 
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Planos Directores Municipais de Sintra e da Amadora 

Os PDM destinam-se a formalizar o ordenamento dos aspectos estruturantes do território, 

ou seja, aqueles que são determinantes para o ordenamento e que se desejam estáveis a 

longo prazo. 

O PDM de Sintra foi ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 116/1999, de 4 

de Outubro. 

O PDM da Amadora foi ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 44/1994, de 

22 de Junho, e sofreu desde então diversas alterações sujeitas a Regime Simplificado, 

sendo que a quarta e última alteração foi objecto da Declaração n.º 78/2006, de 17 de Maio. 

É nos PDM que se encontram definidas as propostas de desenvolvimento para ambos os 

municípios. No Desenho 06, apresenta-se um extracto das Plantas de Ordenamento dos 

municípios de Sintra e da Amadora na zona interessada pela conduta. Nesta planta, 

encontram-se cartografadas as diferentes classes de espaço, com a ocupação actual e 

prevista. Deve referir-se que o traçado da antiga conduta está classificado, em termos de 

ordenamento, como Espaço Canal. O traçado da conduta agora em análise situar-se-á, em 

grande parte, no Espaço Canal da antiga conduta. 

Quadro 4.1 – Classes de espaço das Cartas de Ordenamento dos municípios de Sintra e da 
Amadora abrangidas pela área de estudo. 

PDM Sintra PDM Amadora 

- Espaços Urbanos - Espaço de Equipamento 

- Espaços canais - Espaço Urbano 

- Espaços Culturais e Naturais - Espaço Urbanizável 

- Espaços agrícolas 
- Espaço Verde Urbano de Protecção e 

Enquadramento 

- Espaços Urbanizáveis 

– Uso Habitacional  

– Desenvolvimento Turístico 

– Desenvolvimento estratégico 

específico 

- Espaço Canal 

– Rede Regional Projectada 

– Rede Municipal Principal Executada 
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Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) 

O PROT da Área Metropolitana de Lisboa foi publicado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril. Este plano define as opções estratégicas para o 

desenvolvimento da Área Metropolitana de Lisboa, na qual se inserem os concelhos de 

Sintra e de Amadora.  

Os seus objectivos são: 

– Estabelecer um modelo territorial, identificando os principais sistemas, redes e 

articulações de nível regional; 

– Sistematizar as normas que devem orientar as decisões e os Planos de 

Administração Central e Local e que constituem o quadro de referência para a 

elaboração dos Instrumentos de Gestão Territorial; 

– Estabelecer o programa de realizações para a sua execução através da identificação 

das acções e investimentos, nos diversos domínios. 

O PROT-AML encontra-se, actualmente, em alteração, tendo terminado a 31 de Janeiro de 

2011 período de discussão pública. 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF-AML) 

Os planos regionais de ordenamento florestal (PROF) constituem instrumentos de execução 

da política florestal em Portugal e integram-se num sistema de planeamento que abrange 

igualmente a Estratégia Nacional para as Florestas (ENF, Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 114/2006, de 15 de Setembro), o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio) e outros 

documentos sectoriais da política industrial, de conservação da natureza, agrícola e de 

ordenamento do território. 

O PROF da Área Metropolitana de Lisboa foi publicado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 15/2006, de 19 de Outubro, e suspenso parcialmente de acordo com a 

Portaria n.º 62/2011, de 2 de Fevereiro. 

Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Tejo 

O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo foi aprovado em Diário da República através do 

Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de Dezembro. Visa-se, através do PBH do Tejo, 

apresentar um diagnóstico da situação existente nesta bacia hidrográfica, definir os 

objectivos ambientais de curto, médio e longo prazos, delinear propostas de medidas e 

acções e estabelecer a programação física, financeira e institucional das medidas e acções 

seleccionadas, tendo em vista a prossecução de uma política coerente, eficaz e 

consequente de recursos hídricos, bem como definir normas de orientação com vista ao 
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cumprimento dos objectivos. Note-se que, à data de elaboração do presente estudo, ainda 

não se procedeu à aprovação formal do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do 

Tejo – decorrendo a fase de consulta pública – que irá substituir o PBH. 

4.4 CLASSES DE USO, CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE 

UTILIDADE PÚBLICA 

Neste ponto pretende-se identificar as condicionantes, as servidões e as restrições de 

utilidade pública que ocorrem na área de implantação do projecto, e que, de alguma forma, 

podem actuar como factores impeditivos à sua execução. 

Para proceder à enumeração das condicionantes recorreu-se à Planta de Condicionantes e 

ao Regulamento do PDM de Sintra e do PDM da Amadora. Foram identificadas, nas áreas 

de implantação da conduta e na sua envolvente, as seguintes condicionantes 

(ver Desenho 07): 

– Reserva Ecológica Nacional (REN); 

– Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

– Pinhal; 

– Sobreiros; 

– Domínio Hídrico; 

– Rede Viária; 

– Rede Eléctrica; 

– Zonas de Caça; 

– Áreas ardidas; 

– Servidões Militares; 

– Aqueduto das Águas Livres; 

– Necrópole de Carenque; 

– Monumento Natural de Carenque. 

A caracterização das principais condicionantes presentes na área de intervenção do 

projecto, as restrições que lhes estão directamente associadas, assim como a legislação 

que as regulamenta, são referidas de forma pormenorizada no item 7.11.4. 
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4.5 EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS RELEVANTES POTENCIALMENTE 

AFECTADOS 

Os equipamentos e infra-estruturas relevantes potencialmente afectados são diversos, como 

seria expectável para uma obra de desenvolvimento linear em espaço urbano. Assim, os 

principais elementos interferidos serão: 

– Reservatório do Alto de Carenque, onde terá início o traçado; 

– Estrada desactivada (R.39), para atravessamento da conduta no seu troço inicial; 

– Vários arruamentos, sob os quais está implantado o traçado da conduta; 

– Aqueduto das Águas Livres, que será atravessado pela conduta, através de um dos 

arcos existentes; 

– Auto-estrada A9 (CREL), que será atravessada pela conduta sob um viaduto; 

– EM250, após atravessamento, a conduta seguirá pela berma desta EM; 

– EN117, para atravessamento da conduta; 

– Aqueduto da Mata, situado na Quinta do Wimmer (terreno particular), atravessado 

superiormente pela conduta; 

– Área de protecção da Base Aérea de Sintra, atravessada pela conduta; 

– Zona de cedência do empreendimento Belas Clube de Campo, atravessada pela 

conduta; 

– Monumento Natural de Carenque; 

– Redes de transporte e distribuição de electricidade; 

– Rede de águas residuais domésticas e rede de águas pluviais; 

– Rede de abastecimento de águas. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 

5.1 CONFIGURAÇÃO GERAL 

O troço a executar com cerca de 3 737 m de extensão, constituído por tubagens de aço 

Ø 1 200, terá um traçado em parte paralelo ao da conduta de betão Ø 1 000 existente, 

situando-se maioritariamente em arruamentos e caminhos. 

O troço projectado tem início no Reservatório do Alto de Carenque onde se efectuará a 

ligação à conduta de betão Ø1 000 e respectivo seccionamento. Para tal, prevê-se a 

construção de uma câmara (Câmara 1) dentro do recinto do reservatório. A câmara inicial da 

nova conduta (Câmara 2) localizar-se-á fora do recinto do reservatório e incluirá o respectivo 

seccionamento. 

Prevê-se ainda uma ligação provisória à conduta existente em betão Ø600 de 

abastecimento ao Reservatório do Pendão com ligação à câmara inicial da nova adutora 

(Câmara 2), de forma a assegurar o abastecimento durante a obra. A ligação será feita com 

tubagem de PEAD Ø 500 a partir de uma câmara a construir (Câmara 3) para intersecção e 

seccionamento da conduta Ø600 existente. 

O traçado da nova conduta inicia-se a corta-mato até atravessar uma estrada desactivada 

(R.39) e segue por terreno natural até entrar na Rua do Arco em direcção ao Aqueduto das 

Águas Livres. O cruzamento do aqueduto será feito através de um arco existente. A conduta 

segue pela Rua Manuel da Fonseca até à travessia inferior da Ribeira de Carenque. A 

jusante desta travessia prevê-se a construção de uma câmara de descarga. 

Neste ponto prevê-se a implantação da conduta ao longo de arruamentos (Rua Eng. José 

de Sousa Santana Marques e Rua da Fonteireira) até ao cruzamento com a EM250 onde 

será executada uma câmara (Câmara 4) que contempla uma futura derivação Ø  800. Esta 

câmara servirá ainda de seccionamento da conduta de aço Ø 1000 e de caixa de descarga 

e de alojamento de ventosa. A partir daqui o traçado da conduta segue pela berma da 

EM250 até seguir por corta-mato e atravessar inferiormente a Ribeira de Belas. A jusante da 

travessia prevê-se uma caixa de descarga. 

Seguirá por caminhos existentes e a corta-mato, até à EN117 a norte do cemitério de Belas. 

Neste ponto atravessa a estrada nacional por perfuração horizontal e entra em terreno 

particular (Quinta do Wimmer). 

Nesta Quinta, atravessa superiormente o Aqueduto da Mata chegando logo de seguida à 

Câmara 5 onde se fará a derivação para a Estação Elevatória (EE) do Belas Clube de 

Campo por ligação à conduta FFDØ 300 existente. Esta câmara servirá ainda de 

seccionamento da conduta de aço Ø 1 200 e de caixa de descarga e de alojamento de 

ventosa. 
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A partir desta câmara seguirá a corta-mato junto a uma extrema da propriedade até à 

Ribeira da Carregueira onde ligará à caixa inicial da conduta já construída na 1ªfase. 

Os tubos a instalar no presente troço serão, à semelhança do material usado no troço já 

construído em 1ªfase, em aço Ø 1200, com soldadura helicoidal. As ligações entre tubos 

serão do tipo abocardado esférico, para soldadura de canto. O revestimento interior é de 

epoxy alimentar de cor clara, e o revestimento exterior em polipropileno extrudido, com 

2,5 mm de espessura mínima. 

5.2 CONDUTA ADUTORA 

A nova conduta adutora será executada com tubos em chapa de aço Ø  1200 com 

espessura de 10mm, da classe S235 JR, com as seguintes características: 

– Tubo em aço soldado helicoidalmente com duplo cordão pelo processo de arco 

submerso (SAW). 

– Fabrico de acordo com a norma EN 10224; 

– Certificado de conformidade: EN 10204- 3.1. 

– Extremos: ponta lisa – boca, para união entre tubos por soldadura de canto exterior 

(tipo Slip). 

– Comprimento dos tubos: 12 m ± 500mm  

Os acessórios serão fabricados em chapa de aço, de acordo com a mesma norma.  

Seguidamente apresentam-se as características dos tubos, segundo o manual AWWA M11: 

Quadro 5.1 – Características dos tubos de aço DN1200. 

Dext x Esp Grau do aço PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) Peso (kg/m) 

1219,2 x 10,0 S235 JR 17,9 26,8 31,8 312,8 

– PFA = Pressão de funcionamento admissível 

– PMA = Pressão máxima admissível (inclui o golpe de aríete) 

– PEA = Pressão de ensaio admissível 

O revestimento exterior dos tubos será de polietileno extrudido tripla camada, de acordo 

com a norma DIN 30670. O revestimento interior será de pintura epoxy sem solventes, 

própria para água potável, com uma espessura mínima de 300 µm, em conformidade com a 

norma AWWA C-210.  
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Revestimento dos tubos: 

Exterior: 

– a) decapagem ao grau SA 2 1/2, de acordo com a norma ISO  8501-1 ; 

– b) aplicação de uma camada de resina epoxy 50 µm; 

– c) aplicação de um copolímero de ligação; 

– d) Polipropileno extrudido com 2,5mm de espessura mínima, segundo a norma DIN 

30678. 

Interior: 

– a) decapagem ao grau SA 2 1/2, de acordo com a norma ISO  8501-1; 

– b) epoxy sem solventes, com a espessura de 300 µm mínima, segundo a norma NF 

XPA 49709. 

A zona das ligações será protegida contra a corrosão, devendo interiormente ser aplicada a 

mesma resina utilizada no revestimento interior dos tubos e exteriormente uma manga de 

borracha de polietileno termoretráctil. 

Tendo-se adoptado o aço como o material para as tubagens, será instalado um sistema de 

protecção catódica. 

O sistema de protecção catódica será instalado em toda a extensão da conduta, em 

princípio por ânodos sacrificiais. 

O projecto e implementação do sistema de protecção catódica serão encargo e 

responsabilidade do empreiteiro, função das medições de resistividade do solo efectuadas 

ao longo da conduta, de acordo com o estipulado no caderno de encargos. 

Será dada especial atenção ao isolamento da conduta nas suas extremidades e ligações a 

condutas existentes (para evitar a ligação à terra) e a garantia de continuidade eléctrica ao 

longo de toda a conduta (com a instalação de ligações entre os vários órgãos da conduta). 

Tendo em conta a cota de serviço do reservatório de Carenque (232 m), e as cotas de 

implantação da conduta que agora se projecta, as pressões máximas de serviço na zona 

onde se implantará a nova conduta situam-se entre os 22 e os 85 mca. 

A pressão de ensaio (PE) deverá ser de 150 mca. 

A conduta e os respectivos acessórios, como peças de ligação, ou quaisquer outras peças 

que seja necessário instalar, deverão possuir classe de pressão mínima PN10.  
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5.2.1 Órgãos anexos 

Ao longo da conduta prevê-se a execução de um conjunto de órgãos de manobra e 

segurança e de ligação entre condutas. 

As câmaras e ligações previstas são as seguintes: 

– Câmara de ligação à conduta de betão Ø1000 existente – Câmara 1; 

– Câmara inicial da nova conduta aço Ø 1200 – Câmara 2; 

– Câmara de bypass à conduta de betão Ø600 existente – Câmara 3; 

– Descarga ao perfil P2.1, a jusante da Ribeira de Carenque; 

– Ventosa ao perfil P2.44 – P2.45; 

– Câmara de derivação DN800 – Câmara 4; 

– Descarga ao perfil P2.89 – P2.90, a jusante da Ribeira de Belas; 

– Ventosa ao perfil P2.106 – P2.107 com derivação prevista Ø100; 

– Descarga ao perfil P2.111 – P2.112, na Quinta do Wimmer; 

– Câmara de derivação para a EE Belas Clube Campo, FFD Ø300 – Câmara 5; 

– Ventosa ao perfil P2.130 – P2.131 (Quinta do Wimmer); 

– Ligação à câmara executada na 1ªfase de construção da adutora, a jusante da 

Ribeira da Carregueira. 

5.2.2 Válvulas de seccionamento 

As válvulas de seccionamento previstas no projecto, permitem fazer o isolamento de zonas 

em distribuição e facilitam a gestão do fornecimento de água sempre que tal for necessário. 

As válvulas terão as dimensões de acordo com os catálogos dos fabricantes devendo as 

flanges obedecer à norma ISO 2531.  

As válvulas de seccionamento serão DN1000, em ferro fundido dúctil de accionamento 

manual por volante. 

Para facilitar as manobras de abertura e fecho das válvulas DN1000, foram previstos bypass 

à válvula de seccionamento, devidamente dimensionados em conjunto. 

As válvulas de seccionamento deverão ser equipadas com “fins-de-curso” para futura 

telegestão e deverão ficar alojadas em caixas de betão armado. 

Todas essas válvulas são do tipo de borboleta com corpo flangeado e são equipadas com 

contactos de fim de curso de “válvula aberta” e “válvula fechada” para facilitar e permitir a 

futura automatização das instalações. 
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No atravessamento das paredes das caixas, a tubagem deverá ser reforçada com "passa-

muros" flangeados em ferro dúctil, de modo a evitar os inconvenientes que poderão advir 

das dilatações e contracções da tubagem, podendo vir a dificultar a montagem e 

desmontagem dos acessórios flangeados. 

Junto às válvulas de seccionamento, foi prevista a montagem de juntas rígidas de 

desmontagem. Estas juntas não só facilitam a montagem e a desmontagem das válvulas 

como garantem a continuidade de transmissão de esforços hidráulicos. 

5.2.3 Ventosas 

Em todos os pontos altos do perfil, a montante e a jusante de válvulas de seccionamento 

instaladas, respectivamente, em troços ascendentes e descendentes, e em pontos onde 

haja um brusco crescimento da inclinação em troços descendentes, será necessário colocar 

ventosas. 

As ventosas deverão possuir uma válvula de seccionamento, para permitir a sua 

manutenção, sem necessidade de interromper a exploração da adutora. As ventosas a 

utilizar serão de ferro fundido dúctil, triplo efeito e com ligações flangeadas. 
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6 ACÇÕES E PROJECTOS PARA EXECUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 

6.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

No EIA foram designadas e explicitadas as diversas acções e projectos necessários à 

execução da conduta adutora. A execução do projecto foi dividida em quatro fases: Fase de 

Projecto, Fase de Construção, Fase de Exploração e Fase de Desactivação. Para cada uma 

dessas fases enunciar-se-ão as suas acções e projectos, conforme consta dos pontos 

seguintes do presente capítulo. 

6.2 FASE DE PROJECTO 

6.2.1 Definição de acessos 

Para o acesso às áreas a intervencionar para implantação da conduta adutora serão 

meramente utilizados caminhos já existentes na área de estudo. Após o final dos trabalhos 

de construção, proceder-se-á à reposição das condições iniciais dos caminhos utilizados. 

No entanto, caso se averigúe necessário em fase de obra, poderão ser criados caminhos 

temporários de acesso, que serão removidos após o final dos trabalhos, sendo repostas as 

condições iniciais dos terrenos afectados. 

6.2.2 Localização de estaleiros 

A localização do(s) estaleiro(s) da empreitada de construção é responsabilidade e direito do 

empreiteiro a quem venha ser adjudicada a obra. Há, no entanto, um conjunto de restrições 

que o empreiteiro terá que verificar nas escolhas dos locais de estaleiro e deposição de 

terras sobrantes. Com efeito, o(s) estaleiro(s) deverão localizar-se no interior da área de 

intervenção ou em áreas degradadas; devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e 

com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de 

acessos. Não deverão ser ocupados os seguintes locais: 

– Áreas do domínio hídrico; 

– Áreas inundáveis; 

– Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

– Perímetros de protecção de captações; 

– Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação 

da natureza; 

– Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

– Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

– Zonas de protecção do património. 
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Poderá, ainda, existir necessidade de instalação de pequenos estaleiros móveis de frentes 

de obra, maioritariamente para armazenamento temporário de material e/ou equipamento. 

Estas áreas, caso existam, serão prospectadas pelos técnicos de arqueologia em fase de 

obra, assim que se conhecer a sua localização efectiva. 

Ainda não é conhecida a localização do(s) estaleiro(s), no entanto, serão privilegiadas zonas 

degradadas ou que tenham constituído estaleiros em empreitadas anteriores. 

Importa referir que qualquer escolha de um local por parte do empreiteiro deverá ser 

previamente aprovada pelo Dono de Obra e respeitar a legislação em vigor. 

6.2.3 Áreas de empréstimo 

As terras de empréstimo deverão ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, 

para minimizar o transporte e não deverão ser provenientes de: 

– áreas classificadas para a conservação da natureza; 

– locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

– locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

– áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

– zonas de protecção do património. 

As eventuais áreas de empréstimo serão conhecidas em fase de obra. Refere-se que a 

localização destas áreas deverá ser previamente aprovada pelo Dono de Obra e respeitar a 

legislação em vigor. 

6.2.4 Áreas de depósitos definitivos e temporários 

As zonas de depósito definitivo e temporário de materiais sobrantes deverão privilegiar a 

selecção de locais que permitam a ocupação e a recuperação de áreas degradadas. 

Os critérios gerais para escolha das áreas de depósito são os seguintes: 

– proximidade às zonas de produção de excedentes; 

– localização em zona não florestada; 

– capacidade de aterro correspondente às necessidades; 

– proximidade aos acessos provisórios da obra; 

– existência de caminhos para movimentação das máquinas; 

– inexistência de linhas de água; 

– condições de expropriação aceitáveis. 

No caso do presente projecto, os materiais para depósito serão, previsivelmente, dos 

seguintes tipos: 
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– terra vegetal resultante do saneamento da área de intervenção da conduta; esse 

material deverá ser utilizado no recobrimento da vala ou na recuperação paisagística 

do estaleiro ou das áreas de empréstimo e/ou depósito temporário/definitivo, se 

aplicável. 

– terras resultantes da escavação da vala para instalação da conduta adutora. 

Dadas as características da conduta adutora, parte do material resultante das escavações 

será seguidamente utilizado em aterro. No entanto, apesar das acções de escavação serem 

em grande parte compensadas por acções de aterro, estima-se cerca de 30 000 m3 de 

material sobrante, de acordo com os elementos constantes no mapa de quantidades do 

Projecto de Execução (Anexo 2). 

Refere-se também, que a terra vegetal resultante das operações de decapagem deverá ser 

depositada em pargas de carácter provisório e, após instalação da conduta, este material 

poderá ser utilizado na reposição das condições iniciais do(s) estaleiro(s), e na cobertura do 

aterro ao longo do traçado da conduta. 

Finda a utilização das áreas de depósito, e quando o material tiver sido colocado nas zonas 

de aterro da obra ou encaminhado a destino final devidamente licenciado, o solo destas 

áreas será modelado de forma a recuperar as suas condições morfológicas e paisagísticas 

iniciais. 

As eventuais áreas de depósito temporário e/ou definitivo serão conhecidas em fase de 

obra. Refere-se que a localização destas áreas deverá ser previamente aprovada pelo Dono 

de Obra e respeitar a legislação em vigor. 

6.2.5 Definição de métodos construtivos da conduta 

Na execução da conduta adutora assumem maior relevância os trabalhos de preparação 

das valas, montagem e assentamento da tubagem, uma vez que as obras de construção 

civil se limitam à execução dos maciços de apoio e amarração e à abertura e recobrimento 

da vala. 

Previamente ao início dos trabalhos, deverá tomar-se conhecimento sobre as eventuais 

infra-estruturas existentes, nomeadamente, condutas de água, esgotos, gás, 

telecomunicações, e verificar os acessos e escolha do local para instalação dos 

equipamentos, de modo a evitar e minimizar eventuais dificuldades que surjam na abertura 

de valas. 

As escavações para a abertura da vala serão feitas mecanicamente com equipamentos 

clássicos. Dado que se prevê o aparecimento de rocha em algumas zonas do traçado, a 

abertura será, nesses casos, realizada com recurso a compressor. 
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No caso do atravessamento da Estrada Nacional 117, este será executado por cravação 

horizontal, permitindo, desta forma, evitar intervenções na mesma e garantindo a 

continuidade da circulação viária.  

Para a betonagem dos maciços de amarração, recorrer-se-á a viaturas de transporte de 

pequenas dimensões, tendo em atenção os pequenos volumes unitários envolvidos, a sua 

dispersão e o perfil do terreno. A colocação dos tubos será feita com a utilização de uma 

grua automóvel todo o terreno que, para tal, se deslocará ao longo do traçado da conduta. 

6.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

6.3.1 Implantação da conduta 

Durante a execução da obra, nomeadamente nas operações de escavação e aterro, será 

necessário exigir ao empreiteiro procedimentos especiais que permitam evitar danos na 

conduta de betão existente, uma vez que esta se encontra muito perto da zona de trabalhos 

e se manterá em funcionamento durante a execução da empreitada. 

Dever-se-á ter especiais cuidados nas escavações, mas também na compactação de 

aterros no novo troço, privilegiando sempre a segurança dos trabalhadores envolvidos.  

A circulação de maquinaria e viaturas sobre a faixa das adutoras na zona de intervenção 

deverá ser devidamente acautelada de forma a salvaguardar a integridade daquelas infra-

estruturas. 

Para os trabalhos de ensaios, lavagem e desinfecção da conduta deverá ser utilizada água 

a fornecer pelos SMAS, devendo para o efeito ser instalado um contador em cada ponto de 

recolha. 

6.3.2 Materiais de construção 

As escavações necessárias à execução das valas para instalação da conduta e dos maciços 

de amarração serão efectuadas com recurso a equipamentos de escavação como 

retroescavadora de rastos, tamrock, dumper e/ou camião de tracção total. 

A conduta adutora será enterrada na sua totalidade, sendo que no final dos trabalhos de 

aterro será efectuada a modelação do terreno com as terras vegetais entretanto 

armazenadas. 

A conduta é executada em aço soldado helicoidal com duplo cordão. Os troços que a 

constituem serão soldados topo a topo. O revestimento exterior dos tubos será de polietileno 

extrudido tripla camada, de acordo com a norma DIN 30670. O revestimento interior será de 
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pintura epoxy sem solventes, própria para água potável, com uma espessura mínima de 

300 µm. 

No Anexo 2 apresenta-se o Mapa Resumo de Quantidades, para uma explicação detalhada 

das quantidades e tipo de materiais a empregar. 

6.3.3 Recuperação das áreas afectadas pela execução das obras 

Descreve-se de seguida o faseamento a implementar para os trabalhos de execução da 

conduta: 

– decapagem do terreno a depósito lateralmente ao traçado da conduta; 

– escavação para abertura da vala (as terras ficarão depositadas em pargas 

lateralmente ao traçado ou encaminhadas a depósito temporário, sendo que os 

pavimentos das estradas e arruamentos a afectar serão encaminhados para operador 

de gestão de resíduos licenciado); 

– colocação da conduta em vala e respectiva montagem; 

– aterro da vala com material proveniente da escavação devidamente compactado; 

– reposição do perfil natural do terreno com o material da decapagem, ou, no caso de 

zonas urbanizadas, reposição do pavimento. 

6.3.4 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Prevê-se que, durante a fase de construção, sejam gerados vários tipos de resíduos e 

efluentes conforme enunciado no Quadro 6.1. Acrescenta-se ainda as emissões de poeiras 

e outros poluentes atmosféricos resultantes das obras, nomeadamente, das movimentações 

de terras, circulação de veículos pesados, funcionamento de máquinas e equipamentos. 

Deverá ser estipulado no Caderno de Encargos da empreitada de construção do 

aproveitamento de quem é a responsabilidade do encaminhamento dos resíduos. A 

informação sobre origem e destino para cada tipo de resíduo é apresentada, de forma 

exaustiva, no sub-item 11.2 relativo à gestão dos resíduos em obra. 



 

 

 

30 
  

 

Quadro 6.1 - Efluentes, resíduos e emissões previsíveis na fase de construção. 

 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime jurídico 

específico a que fica sujeita a gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de 

edifícios ou de derrocadas, prevê-se que nas empreitadas e concessões de obras públicas o 

projecto de execução seja acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão (PPG) de 

resíduos de construção e demolição (RCD), o qual assegura o cumprimento dos princípios 

gerais de gestão de RCD e das demais normas, respectivamente aplicáveis, constantes do 

referido decreto-lei e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

Assim, de modo a cumprir a legislação em vigor, o PPGRCD foi elaborado como documento 

autónomo a ser incorporado no Caderno de Encargos do Projecto de Execução. Este 

Poeiras originadas na movimentação de viaturas e equipamentos nos acessos às 
frentes de obra em terra batida

Poeiras originadas na movimentação de terras (aterros e escavação)
Poluentes gerados na combustão de motores de viaturas e equipamentos, 
nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de 
enxofre, fumos negros, agregados de partículas de carbono e de hidrocarbonetos não 
queimados (sobretudo nos veículos a diesel) e odores

Emissões de poeiras de diferente granulometria resultantes dos processos de 
preparação de inertes (britagem)
Emissões de poeiras de diferente granulometria resultantes do processo de produção 
de betão
Níveis sonoros produzidos pela circulação dos veículos afectos à obra

Níveis sonoros produzidos pelo funcionamento de máquinas e equipamentos
Domésticas (sanitários e cozinhas do estaleiro social)
Industriais (oficinas, central de preparação de betão, limpeza das caleiras das 
autobetoneiras)
Pluviais (drenagem das escavações)
Resíduos de desmatação e de desflorestação

Solos e resíduos de escavação
Betão e argamassas
Resíduos de misturas betuminosas, alcatrão de carvão e produtos de alcatrão
Madeira (cofragens)

Resíduos de tintas, colas e vernizes
Metais (restos de ferro)
Óleos usados

Resíduos da manutenção de veículos (ex: pneus; filtros de óleo; ...)
Conteúdo de separadores óleo/água (ex: óleos e água com óleo provenientes dos 
separadores óleo/água; misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de 
separadores de óleo/água;...)
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção
Pilhas e acumuladores

Resíduos de tintas de impressão (ex: toners, tinteiros;...)
Papel e cartão, vidro e plásticos
Resíduos biodegradáveis
Resíduos de estações de tratamento de águas residuais (ex: lamas de tratamento de 
águas residuais; ...)

Poluentes 
atmosféricos

Ruído

Águas Residuais

Resíduos
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documento está em cumprimento com o Modelo disponibilizado no portal da Agência 

Portuguesa do Ambiente. Foram considerados no referido documento os seguintes 

aspectos: caracterização da obra; incorporação de reciclados; prevenção de resíduos; 

acondicionamento e triagem; produção de resíduos de construção e demolição. 

6.3.5 Utilização de acessos 

Como já referido anteriormente, para o acesso às áreas a intervencionar serão apenas 

utilizados caminhos já existentes na área de estudo. Após o final dos trabalhos de 

construção serão repostas as condições iniciais do pavimento dos acessos existentes. 

6.3.6 Utilização da área de estaleiros 

Na fase de construção o estaleiro será a zona de apoio principal à obra visto dispor das 

áreas social e industrial. Durante a fase de actividade do estaleiro serão cumpridas as 

medidas ambientais, designadamente o controlo de resíduos e efluentes, domésticos e 

industriais, de forma a garantir que o solo e as linhas de água não possam vir a ser 

contaminados. Finda a obra proceder-se-á à remoção do estaleiro e ao restabelecimento 

das condições iniciais do local; só então terminará a fase de construção. 

De modo indicativo, apresenta-se de seguida um quadro com as principais infra-estruturas a 

instalar consoante as necessidades dos estaleiros principais: 

ESTALEIROS PRINCIPAIS 

Infra-estruturas Industriais Infra-estruturas Sociais 

Bacias de decantação Escritórios principais 

Depósito de inertes Escritórios de apoio 

Parque de tubagens Cantina 

Parque de máquinas, impermeabilizado e com 
sistema de drenagem com encaminhamento de 
efluentes para ETAR 

Dormitórios 

Parque de materiais e ferramentaria com 
cobertura e impermeabilização 

ETAR 
Oficina impermeabilizada e com cobertura, 
dotada de colector de óleos 

6.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

6.4.1 Efluentes e emissões previsíveis 

Durante a fase exploração deste projecto, a produção de efluentes, emissões e resíduos 

estará associada apenas às operações de manutenção da conduta. Neste âmbito, poderão 
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ser utilizados materiais referidos na fase de construção. A principal forma de energia 

utilizada resulta da utilização de combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos. 

6.4.2 Conservação e manutenção da conduta 

As operações de conservação e manutenção da conduta estarão associadas a eventuais 

fugas de água. Desta forma, durante a reparação da nova conduta entrará em 

funcionamento a conduta actualmente existente, para que não haja interrupções no 

abastecimento de água à população.  

6.5 FASE DE DESACTIVAÇÃO 

No que respeita à fase de desactivação, uma vez que o tempo de vida útil deste projecto é 

de várias décadas, não se afigura possível, nesta fase, gerar um cenário fiável no que diz 

respeito à fase de desactivação deste projecto. No entanto, dada a ocupação actual dos 

terrenos e tratando-se de uma conduta de abastecimento enterrada, prevê-se que a fase de 

desactivação poderá passar pelo simples abandono das infra-estruturas enterradas, com a 

demolição dos órgãos associados à superfície. 

A permanência das infra-estruturas no terreno desactivadas, sem manutenção, não deverá, 

no entanto, acarretar riscos ambientais e de segurança. 

6.6 PROGRAMA DE TRABALHOS DA OBRA 

Para a definição do faseamento das obras apresenta-se de seguida as condicionantes a 

respeitar e uma proposta de faseamento, que terá que ser, naturalmente revista pelo 

Empreiteiro, em função dos processos construtivos que venha a adoptar. 

As condicionantes mais relevantes são as seguintes: 

– Interrupção do funcionamento da conduta DN1000 por períodos máximos de 36 h, 

não devendo ocorrer mais do que 2 interrupções em toda a empreitada. 

– Interrupção do funcionamento da conduta DN600 existente (Pendão) por um período 

máximo de 24h. 

– Interrupção do funcionamento da conduta DN300 existente (EE Belas Clube de 

Campo) por um período máximo de 24h. 

– Interrupção do abastecimento ao Reservatório das Mercês por um período máximo de 

36h, embora esta possibilidade não se preveja devido à ligação provisória à conduta 

Betão Ø600mm do Pendão. 

Neste contexto o faseamento proposto é o seguinte: 
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– A execução da conduta adutora DN1200 não apresenta condicionantes especiais, 

pelo que o seu faseamento não é condicionante. 

– A execução de todas as câmaras de descarga e de ventosa não apresenta 

condicionantes especiais, pelo que o seu faseamento não é condicionante. 

– A execução da câmara para a futura derivação DN800 (Câmara 4) não apresenta 

condicionantes especiais, pelo que o seu faseamento não é condicionante. 

– A execução da câmara de derivação para a EE de Belas Clube de Campo (Câmara 5) 

não apresenta condicionantes especiais, sendo apenas condicionante a interligação 

entre as condutas de FFD Ø300 nova e existente. 

– A execução das ligações à conduta Betão DN600 implica um corte no fornecimento 

durante 24h ao Pendão, A execução da respectiva câmara de derivação (Câmara 3) 

poderá ser feita posteriormente. 

– A execução da câmara de ligação à nova conduta Aço Ø1200 (Câmara 2) não 

apresenta condicionantes especiais, pelo que o seu faseamento não é condicionante. 

– A execução da câmara de ligação à conduta existente Betão Ø1000 implica a 

execução prévia de toda a conduta e respectivas câmaras, devendo a mesma estar 

em funcionamento através da ligação provisória pela Câmara 3. 

Prevê-se que o prazo de execução da obra deste troço possa ser de 270 dias, considerando 

um rendimento de instalação de 12 m por dia para a conduta de AçoØ1200. Nesta previsão 

considera-se a execução de duas frentes de trabalho para os trabalhos de assentamento de 

condutas. 
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Figura 6.1 – Programa de trabalhos. 
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6.7 PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

O troço de conduta agora em avaliação faz parte do “Projecto de Construção da nova 

conduta adutora entre Reservatório do Alto de Carenque e o Reservatório das Mercês”. Este 

projecto foi definido pelos SMAS de Sintra em duas fases, sendo que a obra da 1.ª fase – 

Troço entre a Ribeira da Carregueira e a Estação de Meleças – encontra-se recentemente 

finalizada. 

A 2ª fase de construção da nova conduta adutora entre o Reservatório do Alto de Carenque 

e o Reservatório das Mercês”, foi dividida em dois troços: 

– 1º Troço – Troço entre o Reservatório do Alto de Carenque e a Ribeira da 

Carregueira; 

– 2º Troço – Troço entre a estação de Meleças e o Reservatório das Mercês. 

Prevê-se, ainda, a remodelação da conduta existente entre o Reservatório da Carregueira e 

o Reservatório das Mercês (Velho) no seu último troço entre a Quinta Grande e o 

Reservatório das Mercês (Velho). 
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7 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De acordo com a metodologia definida para a realização do presente EIA apresenta-se, em 

seguida, a caracterização de toda a área de estudo, genericamente definida como uma faixa 

de 100 m envolvendo o perímetro externo da conduta. 

Para a caracterização do estado actual do ambiente na área a intervencionar, foram 

analisados os descritores indicados na alínea a) do ponto IV do Anexo II, da 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, tanto na vertente natural como social. Nomeadamente: 

– Clima; 

– Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; 

– Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos); 

– Solos e Usos do Solo; 

– Ecologia (Flora e Vegetação e Fauna); 

– Património; 

– Paisagem; 

– Ordenamento do Território; 

– Socioeconomia; 

– Qualidade do Ambiente (Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Produção e Gestão de 

Resíduos e Efluentes). 

A análise de cada um dos descritores teve em consideração a natureza do projecto e, como 

tal, foram destacados os aspectos que, directa ou indirectamente, se consideraram 

relevantes e que podem vir a ser influenciados pela construção e manutenção do mesmo. 

Nesta fase pretende-se, por um lado, caracterizar e analisar a designada situação de 

referência, num cenário actual, onde não existe o projecto e, por outro, definir áreas ou 

locais com sensibilidade relativamente a alguns dos aspectos analisados. Numa fase 

posterior, esta informação será utilizada na análise dos impactes que poderão ocorrer com a 

realização do projecto e na proposta das respectivas medidas de minimização. 
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7.2 CLIMA 

7.2.1 Considerações gerais 

O território de Portugal Continental, compreendido entre as latitudes de 37º e 42º Norte, 

situa-se na região de transição oscilante entre a zona dos anticiclones subtropicais e a zona 

das depressões subpolares, o que deixa o país submetido a condições atmosféricas 

diferentes ao longo do ano. 

A caracterização climática de qualquer território assenta na apresentação e análise de 

diversos parâmetros meteorológicos, tais como temperatura, precipitação, evaporação, 

humidade do ar, nebulosidade, vento, entre outros, ao nível da sua variabilidade sazonal e 

espacial. 

Deste modo, para a caracterização climática da área do projecto em estudo recorreu-se aos 

registos históricos publicados pelo extinto Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

(INMG), actual Instituto de Meteorologia, correspondentes às Normais Climatológicas da 

Estação Climatológica de Sintra/Granja, localizada na 2ª Região Climática – Ribatejo e 

Oeste, região onde se insere a área de estudo. 

A estação acima referida foi escolhida tendo em conta a sua proximidade geográfica à zona 

onde se localiza a conduta. 

O quadro seguinte apresenta as coordenadas da localização da estação e algumas 

características da mesma. 

Quadro 7.1 – Características gerais da estação climatológica. 

Estação Localização 
Altitude Período de 

registos Nome Tipo Latitude Longitude 

Sintra/Granja Climatológica 38º50’ N 9º20’ W 134 m 1951 a 1980 

Fonte: INMG (1991) 

Seguidamente apresenta-se uma caracterização detalhada dos principais fenómenos 

meteorológicos da região. 

7.2.2 Temperatura do ar 

A temperatura do ar é condicionada por factores gerais, nomeadamente a radiação solar e o 

movimento da Terra, a que se sobrepõem factores regionais e locais, tais como a influência 

dos mares e continentes, o relevo, a natureza e revestimento do solo e o regime de ventos.  

A evolução anual da temperatura média do ar na região em estudo apresenta-se na Figura 

7.1. 
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Figura 7.1 - Temperaturas médias mensais, médias máximas e médias mínimas do ar 
registadas na Estação Climatológica de Sintra/Granja, entre 1950 e 1980. 

Pela observação da figura anterior, verifica-se que a temperatura sofre um aumento gradual 

até Agosto, onde se verificam os valores mais elevados (24,9 ºC de temperatura média 

máxima), descendo posteriormente até Janeiro (onde a temperatura média mínima é de 

5,8 ºC). As temperaturas médias mensais situam-se entre os 9,9 ºC e os 20,0 ºC ao longo 

de todo o ano, conferindo a esta zona uma temperatura média anual (T ) de 14,7 ºC. 

Considera-se, desta forma, que o concelho de Sintra possui, segundo o sistema clássico de 

Köppen-Geiger, um clima temperado (10 ºC < T < 20 ºC). 

Atendendo aos desvios das temperaturas médias mensais em relação ao valor médio anual, 

pode repartir-se o ano em dois períodos: 

– Período mais quente (desvios positivos) – Maio a Outubro 

– Período mais frio (desvios negativos) – Novembro a Abril 

Embora a temperatura média anual possa levar a concluir que se está perante um regime 

térmico ameno, os contrastes térmicos são acentuados.  

A amplitude da variação anual da temperatura é dada pela diferença do valor médio da 

temperatura do mês mais quente e do mês mais frio do ano. A amplitude térmica anual das 

médias mensais é de 10,1º C, pelo que se considera que o clima da região é moderado. 

7.2.3 Precipitação 

Entende-se por precipitação a quantidade de água transferida da atmosfera para o globo 

nos estados líquido ou sólido, sob a forma de chuva, chuvisco, neve, granizo ou saraiva, por 

unidade de área de uma superfície horizontal no globo, durante o intervalo de tempo que se 

considera. Os seus valores exprimem-se, de forma mais usual, em milímetros. 
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A precipitação varia de local para local de acordo com os diversos factores que a 

condicionam, incluindo a altitude, a distância ao oceano e a posição relativa à orografia. 

Este meteoro exerce uma elevada influência sobre os ecossistemas, na medida em que se 

apresenta como uma das grandes condicionantes do ciclo hidrológico e da vegetação, 

sendo ainda um dos principais agentes no processo de erosão hídrica do solo, da ocorrência 

de cheias, lavagem de superfícies impermeabilizadas e infiltrações de água do solo. 

Na figura seguinte apresentam-se os valores de precipitação média mensal para a estação 

climatológica de Sintra/Granja. 

 

Figura 7.2 - Precipitação média mensal, registada na Estação Climatológica de Sintra, entre 
1951 e 1980. 

Da análise do gráfico apresentado, verifica-se que as precipitações repartem-se ao longo de 

todo o ano, sendo mais pronunciadas durante as estações do Outono e Inverno, com um 

máximo no mês de Janeiro (127,4 mm), e descendo de forma considerável nas estações da 

Primavera e do Verão, com um mínimo no mês de Julho (2,8 mm). O valor de precipitação 

anual (P) na estação é de 860,9 mm. 

Relativamente aos valores anuais de precipitação, considera-se que o clima na região é, 

segundo o sistema clássico de Köppen-Geiger, moderadamente chuvoso 

(500 mm < P < 1000 mm). 

7.2.4 Humidade relativa do ar 

Para descrever o estado higrométrico do ar recorre-se normalmente aos valores da 

humidade relativa do ar, a qual é obtida pelo quociente entre a massa de vapor de água que 

existe em determinado volume de ar no local, à hora que se considera, e a massa de vapor 

de água que nela existiria se o ar estivesse saturado à mesma temperatura. 
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Os valores exprimem-se em centésimos (%), correspondendo 0 % ao ar seco e 100 % ao ar 

saturado de vapor de água. 

Na figura seguinte podem ser observados os valores médios da humidade relativa do ar às 

9, às 15 e às 21 horas. 

 
Figura 7.3 - Valores médios mensais de humidade relativa do ar, registados na Estação 

Climatológica de Sintra/Granja, entre 1951 e 1980. 

O valor médio mensal da humidade relativa às 9 horas varia entre 72 % (Julho) e 89 % 

(Janeiro), entre 58 % (Agosto) e 72 % (Dezembro, Janeiro e Fevereiro) às 15 horas e entre 

79 % (Julho e Agosto) e 87 % (Janeiro) às 21 horas. 

É, pois, possível constatar que a diferença de humidade entre a manhã e a tarde na estação 

de Sintra/Granja é considerável, sendo que a variação máxima foi de 17 %, registada nos 

meses de Setembro e Outubro. 

Tomando por base os valores médios anuais da humidade relativa (U) às 9 horas - 78 % -, 

considera-se que o clima da região, segundo o sistema clássico de Köppen-Geiger, é 

húmido (75 % < U < 90 %). 

7.2.5 Vento 

O vento consiste no deslocamento horizontal do ar relativamente à superfície do globo 

devido à desigual distribuição da pressão, possuindo grande importância por ser o agente 

que mais afecta a dispersão dos poluentes atmosféricos. É, também, um elemento 

determinante, pela sua influência na evapotranspiração e ocorrência de geadas. 

Para a caracterização do vento num determinado local torna-se necessário descrever a sua 

direcção, sentido e velocidade, bem como a frequência de situações de calma – velocidade 

do vento inferior a 1,0 km/h. 
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Os dados da estação de Sintra/Granja permitem verificar que os ventos dominantes nesta 

região provêem do quadrante Norte (25 %), com uma velocidade média anual de 18,3 km/h, 

e Noroeste (23 %), com a mesma velocidade média anual (Figura 7.4). 

 
Figura 7.4 - Frequência e velocidade do vento para cada rumo registadas na Estação 

Climatológica de Sintra/Granja, entre 1951 e 1980. 

7.2.6 Insolação 

A insolação consiste no período de tempo que decorre enquanto o Sol está a descoberto 

num local definido, isto é, mede o número de horas de sol descoberto, acima do horizonte, 

por dia. Os valores exprimem-se em horas (h), podendo ainda se expressar em 

percentagem, ou seja, pelo quociente, em centésimos (%), entre a insolação observada e a 

insolação máxima possível, na mesma latitude e no mesmo intervalo de tempo. 

Na Figura 7.5 apresentam-se os valores médios mensais da insolação para a área de 

estudo. Da observação da figura pode constatar-se que os períodos de maior insolação 

ocorrem no Verão (no mês de Julho com 326 horas), coincidindo com a altura em que se 

verificam igualmente os valores mais elevados de temperatura. Por outro lado, o mínimo de 

insolação verifica-se no Inverno, no mês de Fevereiro, com 143 horas. Para a área de 

estudo, e tomando os dados da Estação Climatológica de Sintra/Granja, ocorre uma média 

anual acumulada de 2683,5 horas de sol, o que equivale a 59 % da insolação máxima 

possível para a latitude em que se encontra a estação. 
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Figura 7.5 - Insolação média mensal registada na Estação Climatológica de Sintra/Granja, entre 
1951 e 1980. 

7.2.7 Nebulosidade 

A nebulosidade define a fracção do céu coberta de nuvens e é expressa numa escala de 0 a 

10 (décimos). Zero é equivalente a céu limpo e dez a céu totalmente coberto. A 

nebulosidade média diária indica a quantidade de nuvens existentes no céu, vistas do local 

de observação no instante considerado. 

Na Figura 7.6 apresentam-se os valores médios mensais da nebulosidade para a estação 

climatológica considerada. 

 
Figura 7.6 – Nebulosidade média registada na Estação Climatológica de Sintra/Granja, entre 

1951 e 1980. 

Verifica-se, assim, que o céu apresenta-se nublado durante a maior parte do ano, com 

valores de nebulosidade entre os 3 e os 7. 

0

20

40

60

80

0

50

100

150

200

250

300

350

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

In
so

la
çã

o
 (

%
)

In
so

la
çã

o
 (

h
)

Meses

Insolação (h) Insolação (%)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

N
.º

 d
e

 n
u

v
e

n
s 

(0
-1

0
)

Meses

9h

15h

21h



Estudo de Impacte Ambiental relativo ao troço  
da nova conduta adutora entre o Reservatório do  

Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira 
Relatório. Volume 1 – Memória Descritiva 

 

 43 

7.2.7.1 Classificação Climática de Emberger 

A classificação bioclimática de Emberger utiliza os seguintes parâmetros: 

– Temperaturas médias; 

– Precipitação; 

– Evaporação. 

Com base nestes parâmetros, este autor elaborou um índice cujo valor se enquadra num 

andar climático definido no diagrama que complementa a classificação – o diagrama de 

Emberger. Neste diagrama estão representados os cinco andares bioclimáticos da região 

mediterrânea, definidos por este autor: Húmido; Sub-húmido; Semi-árido; Árido e Sahariano, 

onde se pode observar o posicionamento de alguns locais do sul do país, a título de 

comparação (Figura 7.7). O resultado deste índice, denominado Quociente Ombrotérmico 

de Emberger (Q), é obtido pela seguinte equação: 

Q = 2000 P/(M+m)(M-m) 

P = precipitação média anual (mm); 

M = média das máximas do mês mais quente (ºK); 

m = média das mínimas do mês mais frio (ºK). 

Efectuado o cálculo com os dados referentes à estação climatológica de Sintra/Granja, 

obtém-se um valor de Q de 156,2. Assim, conclui-se que a área de estudo se situa no 

domínio climático húmido. 

 

Legenda: *Am: Amareleja; *Bj: Beja; *Ev: Évora; *Gr: Grândola; *Mq: Monchique; *Mv: Marvão; *Sb: Setúbal. 

Fonte: Lecompte 1986 in Correia, 1994. 

Figura 7.7 – Diagrama de Emberger. 
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7.3 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

7.3.1 Considerações gerais 

Para a caracterização do descritor referido foram abordados diversos aspectos de ordem 

geológica, designadamente morfologia, litologias e estratigrafia, tectónica (incluindo 

neotectónica), sismicidade e recursos geológicos (metálicos, não metálicos e património 

geológico de interesse). 

Por um lado, a elaboração da situação de referência teve em consideração o traçado, o tipo 

e o diâmetro da conduta e a profundidade estimada para a sua fundação e por lodo, o tipo 

de formações geológicas atravessadas, a geomorfologia da área e as condições 

geotécnicas esperadas para o maciço de fundação. 

7.3.2 Geologia regional e aspectos geotécnicos locais 

A região que interessa a conduta em estudo está integrada numa das grandes unidades 

morfoestruturais que caracterizam o território Ibérico. Trata-se da Orla Mesocenozóica 

Ocidental do Maciço Hespérico, também conhecida por Bacia Lusitaniana, onde dominam 

as formações sedimentares associadas à abertura do Oceano Atlântico, no início do período 

Pérmico. 

De acordo com a cartografia geológica de Portugal na escala 1:50 000, a área de estudo 

localiza-se no extremo sudeste da Folha 34-A (Sintra) (Figura 7.8). 
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Figura 7.8 – Enquadramento da área em estudo na Carta Geológica de Portugal na escala 
1:50 000 (Folha 34 A – Sintra). 

Tal como se pode observar, a conduta desenvolve-se sobre um conjunto de formações de 

natureza sedimentar do Cretácico (C1
AS, C2

AC e C3
C), que definem, em grande parte da 

região, uma estrutura tabular com ligeiro pendor para sul. 

Grande parte do traçado, desde o reservatório de Carenque até à margem direita da ribeira 

de Belas, desenvolve-se sobre os designados calcários e margas do Belasiano, que datam 

do Albiano-Cenomaniano inferior a médio (Cretácico superior) - C2
AC. Este conjunto 

sedimentar é constituído por sucessivas camadas de grés finos, margas argilosas, margas 

C3
C – Calcários com rudistas e “Camadas com Neolobitesvibrayeanus” 

C2
AC – Calcários e margas (“Belasiano”) 

C1
As– Arenitos e argilas (“Grés superiores” – Camadas de Almargem) 

β
1 – “Complexo VulCãnico de Lisboa” com intercalações Vulcano-sedimentares 

σ
1– filões e massas de microsienito, traquito e traquiandesito 

             – Área de estudo 
             – Limite de região hidrográfica 
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nodulares ricas em fósseis (ostracodos e ostreídeos) e, também, calcários nodulares 

igualmente ricos em fósseis (Orbitolina texana e Colomiella recta e C. coaluihensis) 

(Ramalho etal., 1993). 

Estas formações contactam, a Sul, com outras mais recentes datadas do Cenomaniano 

superior (Cretácico superior) - Calcários com rudistas e camadas com Neolobite 

svibrayeanus (C3
C), que contemplam calcários relativamente compactos a muito compactos, 

duros e com fósseis nos quais se incluem os rudistas (Ramalho et al., 1993). 

O troço final da conduta será fundado em formações areníticas e argilosas (“Grés 

superiores”) – C1
AS, que se incluem nas designadas Camadas de Almargem, datadas do 

Aptiano inferior (Ramalho et al., 1993). 

São ainda atravessados pela conduta depósitos aluvionares associados às principais linhas 

de água, tais como a ribeira de Carenque (a). 

Embora não sejam interceptados pela conduta, importa ainda referir, para os devidos efeitos 

de enquadramento regional, as formações vulcânicas ocorrentes a sul da área em estudo, 

que integram o Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL). Na área, o CVL corresponde 

essencialmente a rochas basálticas (β1), associadas aos episódios de magmatismo da 

região de Lisboa, que acompanharam a abertura do Oceano Atlântico no período 

meso-cenozóico. 

Ainda associados aos episódios de magnetismo da região de Lisboa, mas no caso aos que 

se relacionam com a instalação do Maciço Eruptivo de Sinta a oeste da área de estudo, são 

identificados alguns filões e massas, tais como micorsienitos, traquitos e traquiandesitos (σ1) 

e/ou rochas indiferenciadas que instruíram as formações sedimentares anteriores um pouco 

por toda a região (Ramalho et al., 1993). 

No que respeita a acidentes tectónicos importantes, são de referir as falhas verificadas e 

ocultas que foram cartografadas na área de estudo ou na sua imediação mais próxima. 

Trata-se de acidentes com alguns quilómetros de extensão e direcção predominante 

NE-SW. Algumas dessas falhas foram aproveitadas para instalação de linhas de água, de 

que é exemplo a ribeira de Carenque. 

Do ponto de vista geotécnico, de acordo com trabalhos efectuados na área de estudo 

desenvolvidos pela Geoalgar, o traçado da conduta desde o reservatório de Carenque até 

ao cemitério de Belas desenvolver-se-á sobre calcários margosos e cristalinos, fossilíferos e 

carsificados com preenchimento argiloso (Geolagar, 2011). 

No troço inicial, junto ao reservatório de Carenque, o maciço rochoso aflorante apresenta-se 

medianamente alterado (W2 a W3) e no troço seguinte, até ao cemitério de Belas, 
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apresenta-se muito alterado a decomposto (W4-5), dando origem a um solo residual 

argilo-arenoso, com uma espessura variável que pode atingir os 3,0 m de profundidade. 

Após o cemitério de Belas, a conduta interceptará a unidade de “Grés superiores” das 

Camadas de Almargem, que aqui se faz constituir por siltitos ligeiramente plásticos de cor 

amarela clara e por arenitos compactos, rijos e de cor alaranjada.  

Nos troços que atravessam linhas de água, tais como as ribeiras de Carenque, Belas e 

Carregueira e seus afluentes, são interceptados depósitos aluvionares constituídos por 

areias argilosas com seixos sub-rolados a rolados de natureza calcária e quartzítica. 

Do ponto de vista geotécnico, importa ainda referir que, de acordo com a interpretação 

geológico-geotécnica dos trabalhos de prospecção realizados pela Geoalgar, prevê-se a 

possibilidade de, em determinados troços, afluírem águas às escavações que terão lugar 

para implantação da conduta. Os troços mais sensíveis a estas ocorrências constituem 

zonas de baixas aluvionares e de atravessamento de linhas de água importantes e, ainda, 

zonas onde o nível freático se verifique muito próximo da superfície. 

7.3.3 Enquadramento geomorfológico 

A área em estudo desenvolve-se sob um conjunto de formações sedimentares localizadas a 

oriente do Maciço Eruptivo de Sintra, que se caracteriza por um estrutura geomorfológica de 

forma anelar que define a Serra de Sintra. 

A oriente deste que se considera o acidente geológico e geomorfológico mais importante da 

região, reconhece-se uma estrutura tabular e, portanto mais aplanada, constituída por 

rochas sedimentares ligeiramente inclinadas para Sul. 

Sob as formações sedimentares instalaram-se alguns cursos de água que tendem a correr 

para Sul, designadamente as ribeiras de Carenque e Carregueira, o rio Jamor e mais para 

ocidente, já fora da área de estudo, as ribeiras da Jarda e da Lage. 

Assim, a área de estudo, caracteriza-se por uma sucessão de montes e vales, cujo ponto 

mais elevado corresponde à Serra da Silveira, na margem esquerda da ribeira de Carenque. 

7.3.4 Enquadramento tectónico 

Toda a região afecta à Folha 34-A (Sintra) é fortemente condicionada pela instalação do 

Maciço Intrusivo de Sintra, o qual provocou deformação no maciço rochoso encaixante, 

composto por formações jurássicas e cretácicas. 

A intrusão magmática causou a formação de um doma assimétrico e alongado segundo a 

direcção E-W, nas formações encaixantes, em consequência do movimento de 

desligamento direito sobre o acidente profundo de orientação NW-SE onde se localiza o 
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maciço eruptivo e que controlou a sua instalação, acompanhada por uma compressão 

regional de direcção N-S (Kulberg, 1985 in Ramalho et al., 1993). 

O doma é marginado por um sinclinal com forma anelar, cujo eixo se localiza a sul, na praia 

do Guincho e a 1 km para sul da Aldeia de Juzo, assim como em Alcabideche; a sudeste, na 

região de Manique e Albarraque; a leste, entre Rio de Mouros e Mercês. A Norte este 

sinclinal encontra-se coberto por depósitos terciários conglomeráticos, sendo apenas 

identificável entre Lourel e Algueirão e a norte do calhau do Corvo (Ramalho et al., 1993). 

A fase inicial de intrusão forçou o maciço encaixante, provocando a geração de diversos 

sistemas de falhas que acabaram preenchidas pelo cortejo filoniano que acompanhou a fase 

principal de instalação do maciço. As falhas dispuseram-se subverticalmente segundo um 

alinhamento radial em torno do maciço ou com geometria cónica, cuja direcção acompanha 

o limite elíptico do maciço (Ramalho et al., 1993). 

As falhas mais precoces funcionaram como fendas de tracção e/ou falhas normais e são 

paralelas à estratificação das rochas sedimentares, originando um complexo de 

filões-camada de natureza essencialmente básica. Estas falhas inclinam para fora do núcleo 

e localizam-se preferencialmente no flanco leste do doma marginal. 

As mais recentes inclinam para o interior do maciço, funcionam como falhas inversas e 

localizam-se, essencialmente, a sul e a sudeste da intrusão e deram origem a um sistema 

de filões de natureza ácida com geometria do tipo “cone-sheet” (Ramalho et al., 1993). 

A instalação do maciço introduziu ainda uma clivagem xistenta nas formações sedimentares 

numa faixa de cerca de 700 m de espessura. Esta deformação dúctil é rapidamente 

substituída por deformação frágil (fendas de tracção, cisalhamentos conjugados, etc.) 

(Ramalho et al., 1993). 

Nas zonas não afectadas pela intrusão magmática identificam-se 4 sistemas de falhas 

principais (Ramalho et al., 1993): 

• Acidentes com direcção NW-SE, subverticais, com estrias horizontais com 

movimento de desligamento direito; 

• Acidentes com direcção NNE-SSW a NE-SW, subverticais, com estrias horizontais 

com movimento de desligamento esquerdo; 

• Acidentes com direcção WNW-ESSE, subverticais, com estrias horizontais com 

movimento de desligamento direito; 

• Acidentes com direcção E-W, com inclinação para sul e movimentação de cavalgante 

com convergência para norte. 
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No que respeita à actividade neotectónica, decorrida no período quaternário durante o qual 

ocorreram movimentos verticais e reactivação de descontinuidades de idade hercínica, são 

identificadas na proximidade da área em estudo duas falhas. 

Uma das falhas apresenta direcção grosso modo E-W e localiza-se no vale do rio Tejo e, 

portanto, a sul da área de estudo e a outra, com direcção NW-SE, localiza-se a ocidente da 

área de estudo (Figura 7.9). 
 

 

Figura 7.9– Esquema das principais falhas activas do quaternário. 

Embora um pouco distante da área de estudo, realça-se a Falha Inferior do Vale do Tejo. 

Esta corresponde a uma falha oculta que exibe uma direcção aproximada N30ºE e que se 

desenvolve ao longo do traçado do rio Tejo desde Vila Nova da Barquinha até ao Barreiro. 

Fonte: Carta Geológica de Portugal na escala 1:500 000 

Área em estudo 
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Fonte: Atlas do Ambiente 

7.3.5 Enquadramento sísmico 

Do ponto de vista sismológico, segundo a Carta de Isossistas de Intensidade Máxima do 

Instituto de Meteorologia, a área do projecto em análise localiza-se numa zona de 

intensidade 9 (Figura 7.10). 

 
 

Figura 7.10 - Carta de Isossistas de Intensidade Máxima.  
Fonte: Atlas do Ambiente. 

Segundo o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes – 

RSA (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio), a área em estudo enquadra-se na zona 

sísmica A, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade (α) de 1,0 (Figura 7.11).  

De acordo com a norma europeia NP ENV 1998-1-1: 2000 (Eurocódigo 8 - DNA), para a 

zona sísmica A são expectáveis acelerações sísmicas máximas de 1,6 m2/s para acção 

sísmica próximas, e de 2,7 m2/s para a acção sísmica afastadas, tendo em conta um 

período de retorno (T) de 3000 anos. 

 

Área em estudo 
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Figura 7.11 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental (RSA). 

7.3.6 Recursos geológicos da região 

A área afecta ao concelho de Sintra é muito rica em recursos minerais não metálicos 

exploráveis. Destacam-se as rochas carbonatadas do Cretácico e os calcários para britas da 

zona de Pêro Pinheiro; as argilas nas zonas da Malveira, Vale de Lobos e Belas; e as 

rochas graníticas da Serra de Sintra. Contudo, actualmente estas explorações têm vindo a 

entrar em decréscimo. 

Na área de intervenção do projecto, de acordo com a Direcção Regional de Economia 

(DRE) de Lisboa e Vale do Tejo, não existem actualmente quaisquer explorações de 

massas minerais (pedreiras) licenciadas. 

Segundo a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), existe uma pedreira de 

exploração de calcários industriais - pedreira do Casal da Mata de Cima - situada a mais de 

3 km para NW da área de estudo. 

Área em estudo 
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De acordo com a mesma fonte, cerca de 2,5 km para SE da área de intervenção do projecto 

existe uma área com potencial para exploração de águas minerais. 

Na Figura 7.12 localizam-se os recursos geológicos referidos num extracto da Folha 316 da 

Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000. 

 
Figura 7.12 – Localização dos recursos geológicos da área na Carta Militar de Portugal. 
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7.3.7 Património geológico 

Na proximidade da zona de Carenque é identificável uma jazida de pegadas de dinossauro 

classificada como património natural desde de 1997, ao abrigo do Decreto nº 19/97, de 5 de 

Maio (Monumento Natural de Carenque). A jazida foi descoberta em 1986, numa pedreira 

desactivada da Quinta de Santa Luzia, na freguesia de Belas. 

Esta jazida localiza-se numa delgada camada de calcário do Cretácico superior 

(Cenomaniano médio-superior), com uma idade estimada em 90 a 95 milhões de anos, 

estendendo-se por cerca de 127 m. 

Em Portugal são conhecidas diversas jazidas deste tipo, datadas essencialmente dos 

períodos no Jurássico superior e Cretácico inferior. A jazida de Carenque, datada do 

Cretácico superior, corresponde à mais recente de toda a Península Ibérica. 

A importância deste geomonumento permitiu a sua preservação aquando da construção da 

CREL (Circular Regional Externa de Lisboa). 

7.4 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

7.4.1 Considerações gerais 

O presente capítulo diz respeito à caracterização dos recursos hídricos da área de estudo 

da conduta adutora. O presente projecto situa-se na margem direita do rio Tejo, nos 

concelhos de Sintra e da Amadora. 

As obras previstas de implantação de uma conduta adutora enterrada para abastecimento 

de água representam, devido à sua tipologia, uma interacção relativa com as linhas de água, 

especificamente nas zonas de atravessamento. A caracterização dos recursos hídricos 

baseou-se na informação existente no Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Tejo e no 

Projecto para 2ª Fase de Construção da Nova Conduta Adutora entre o Reservatório do Alto 

de Carenque e Reservatório das Mercês (Projecto de Execução), realizado pela 

PROSPECTIVA em 2011. Para além destes estudos, foi ainda consultado o site do Instituto 

da Água (www.inag.pt), mais precisamente a base de dados do SNIRH (Sistema Nacional 

de Informação de Recursos Hídricos). 

Para elaboração deste estudo recorreu-se à cartografia do Instituto Geográfico do Exército 

(IGeoE) à escala 1:25 000 (Cartas Militares). 

7.4.2 Caracterização da rede hidrográfica 

Nos concelhos onde se insere a área de estudo ocorrem diversos cursos de água, de caudal 

relativamente pequeno, de regime permanente ou sazonal, constituindo bacias hidrográficas 
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de dimensões reduzidas, das quais se destacam as bacias da ribeira de Colares, ribeira de 

Barcarena, ribeira da Laje e do rio Jamor. 

A área de estudo insere-se na Bacia Hidrográfica do rio Tejo, mais especificamente na Bacia 

Hidrográfica do rio Jamor, que pertencem à Região Hidrográfica n.º 5 – Tejo. 

A bacia hidrográfica do rio Jamor, afluente da margem direita do rio Tejo, apresenta uma 

área aproximada de 45 km2. O seu curso de água principal tem um comprimento de cerca 

de 15 km e desagua na praia da Cruz Quebrada. O rio Jamor, também se denomina ribeira 

de Belas a montante da intersecção com a Ribeira de Venda Seca. Cerca de 22 % da bacia 

hidrográfica pertencente ao concelho de Sintra, é ocupada por edificações e estradas, 

devido, principalmente, às malhas urbanas de Belas, Queluz e Oeiras. Na região de Belas, o 

rio Jamor percorre extensas áreas de golfe. 

Especificamente, o traçado da conduta adutora atravessa três linhas de água – a ribeira de 

Carenque, a ribeira de Belas e a ribeira da Carregueira – pertencentes à Bacia hidrográfica 

do rio Jamor. 

No Desenho 03 do Volume 2 apresenta-se a rede hidrográfica presente na área de estudo. 

Seguidamente apresenta-se uma caracterização da rede hidrográfica em estudo. 

– Ribeira de Carenque 

A ribeira de Carenque, afluente da margem esquerda do rio Jamor, nasce nos montes de 

Palames, Arco e Maria Teresa, em altitudes compreendidas entre 340 e 300 m. Junto à 

Estrada Nacional 250, esta linha de água corre em canal. 

Desenvolve-se ao longo de aproximadamente 7,5 km e possui uma bacia hidrográfica de 

16,2 km2. 

A ribeira de Carenque tem uma classificação decimal de 301 08 01. 

– Ribeira de Belas 

A ribeira de Belas nasce em Dona Maria, junto ao marco geodésico da Tapada. A uma 

altitude de 300 m, inicia o seu curso numa zona predominantemente rural. Cerca de 3 km a 

jusante, num vale relativamente aberto, recebe pequenos ribeiros provenientes da fachada 

oeste da serra de Casal de Cambra. A jusante da confluência com a Ribeira de Venda Seca, 

denomina-se Rio Jamor. 

Desenvolve-se ao longo de aproximadamente 4,7 km e possui uma bacia hidrográfica de 

5,1 km2, de forma alongada. 

O rio Jamor tem uma classificação decimal de 301 08. 
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– Ribeira da Carregueira 

A ribeira da Carregueira é um afluente da margem direita do rio Jamor, e nasce em Vale de 

Lobos a uma altitude de cerca de 280 m, desenvolvendo-se ao longo de aproximadamente 

5 km. 

A bacia hidrográfica da ribeira da Carregueira apresenta uma forma alongada, com uma 

área de cerca de 5,5 km2. 

Esta linha de água não possui classificação decimal. 

Quadro 7.2 – Características das linhas de água. 

Linha de água 
Classificação 

decimal (-) 

Comprimento 

da linha de 

água (km) 

Área da bacia 

hidrográfica 

(km2) 

Ribeira de Carenque 301 08 01 7,5 16,2 

Ribeira de Belas 301 08 4,7 5,1 

Ribeira da Carregueira -* 5,2 5,5 

   * - Linha de água sem classificação decimal 

7.4.3 Qualidade da água 

Para a caracterização da qualidade da água dos cursos de água na área de estudo, foram 

consultadas diferentes fontes bibliográficas, nomeadamente no Plano de Bacia Hidrográfica 

(PBH) do Rio Tejo e na base de dados do SNIRH (Sistema Nacional de Informação dos 

Recursos Hídricos). Esta pesquisa permitiu verificar que não existem dados quantitativos 

publicados sobre a qualidade da água das ribeiras interceptadas pelo projecto. 

No entanto, sendo a área de estudo marcadamente urbana, prevê-se que a artificialização 

das margens dos rios e ribeiras e a impermeabilização dos solos devida à intensa 

urbanização em certas zonas dos concelhos de Sintra e Amadora aumente a vulnerabilidade 

à ocorrência de cheias, influenciando a disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos 

concelhios. 

Refere-se que é da responsabilidade dos SMAS de Sintra a análise das águas das 

captações superficiais e subterrâneas existentes. São ainda analisadas as águas residuais 

das Estações de Tratamento de Águas Residuais do concelho, os efluentes industriais que 

descarregam para os colectores industriais, os efluentes que são encaminhados para 

tratamento na SANEST e diversas amostras de água de ribeiras e de águas balneares 

marítimas, assegurando o controlo ambiental dos meios receptores das descargas de águas 

tratadas efectuadas. 
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Da mesma forma, os SMAS de Oeiras e Amadora são responsáveis pela monitorização da 

qualidade de águas residuais afluentes aos Sistemas de Saneamento da Costa do Estoril, 

Lisboa e Loures, SANEST e SIMTEJO. 

De acordo com o artigo 83º do Capítulo VI do Regulamento do PDM da Amadora, “nas 

ribeiras e linhas de água são proibidos os lançamentos de efluentes poluidores, de resíduos 

sólidos ou de quaisquer produtos ou espécies que alterem as suas características naturais”. 

7.5 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

7.5.1 Considerações gerais 

Neste capítulo proceder-se-á ao enquadramento hidrogeológico regional da região onde se 

insere a área de estudo do presente projecto. Para a elaboração da situação de referência 

foram tidos em consideração o traçado, o tipo e o diâmetro da conduta e a profundidade 

estimada para a sua fundação assim como o contexto hidrogeológico e a aptidão aquífera 

das formações geológicas ocorrentes na área de intervenção do projecto. 

7.5.2 Recursos hídricos da região 

A área de estudo enquadra-se, em termos hidrogeológicos, na Região Hidrográfica 

Ocidental Indiferenciada – RH5. A RH5 incorpora doze massas de água subterrânea, sendo 

que nove das quais constituem sistemas aquíferos propriamente ditos e as restantes três 

correspondem às designadas massas de água indiferenciadas. 

Tal como se pode observar na Figura 7.13, a área em estudo localiza-se numa das três 

massas de água indiferenciadas. No caso, trata-se da massa O01RH5 – Orla Ocidental 

indiferenciada da Bacia do Tejo. 

Dentro da área afecta a esta massa de água, são identificadas diversas litologias que 

exibem comportamentos hidrogeológicos distintos. Em particular no caso da região 

abrangida pela Folha 34-A (Sintra) da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, 

podem admitir-se dois contextos hidrogeológicos distintos: i) Maciço eruptivo e rochas 

filonianas e ii) Formações sedimentares (jurássicas cretácicas e cenozóicas) 

(Ramalho et al., 1993). 

Dentro do perímetro de estudo, afloram formações sedimentares de idade cretácica, que se 

fazem constituir por grés finos, margas argilosas, margas nodulares fossilíferas e calcários 

nodulares fossilíferas, no troço inicial e por rochas areníticas e argilosas (“Grés superiores” 

das Camadas de Almargem) no troço final. As formações areníticas das Camadas de 

Almargem são, em geral, muito produtivas, exibindo caudais específicos que podem atingir 

os 1 200 l/h/m (Ramalho et al., 1993). 
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Na contiguidade das linhas de água, sobretudo das mais importantes, ocorrem depósitos 

aluvionares arenosos e cascalhentos. Trata-se de depósitos com promissoras 

características, contudo por apresentarem reduzidas espessuras não constituem grandes 

reservadas de água. Em termos de vulnerabilidade, as formações areníticas e calcárias que 

constituem o substrato rochoso são, em regra, vulneráveis à poluição. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13 – Tipologia das massas de água subterrâneas de Portugal. 
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RH1 … 8 – Regiões hidrográficas; 

O01RH5 – Orla Ocidental indiferenciada da Bacia do Tejo 
O04RH4 – Orla Ocidental indiferenciada das bacias das ribeiras do oeste 
O25 – Sistema Aquífero de Torres Vedras 
O28 – sistema Aquífero Pisões-Atrozela 

T – Sistema Aquífero da Bacia do Tejo-Sado 
    – Área de estudo 
     – Limite de região hidrográfica 
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No que respeita à identificação de pontos de água na região, em conformidade com o 

observável na Folha 416 da Carta Militar de Portugal, existem diversas captações de água 

subterrâneas, designadamente poços, furos, azenhas, etc. (Figura 7.14). Contudo, admite-

se que muitas dessas captações sejam particulares, pelo que não se dispõe de dados 

piezométricos e nem de qualidade dessas captações. Duas dessas captações são 

identificadas pelo SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos) na 

proximidade da localidade de Belas – 416/134 e 416/34, mas não existe qualquer tipo de 

dados disponíveis sobre tais captações. 

 

 

 

Figura 7.14 – Captações de água subterrânea na proximidade da área de estudo. 

No entanto, as sondagens mecânicas no âmbito dos trabalhos de prospecção realizados 

pela Geoalgar (Geolagar, 2011) interceptaram o nível de água das formações geológicas 

onde foram realizadas. De acordo com os dados disponibilizados, o nível de água nas 

sondagens oscila entre 0,3 e 2,2 m de profundidade, pelo que o nível freático deverá rondar 

igualmente estas profundidades. 

                 – Captações de água subterrânea 
    – Conduta 

                 – Área de estudo 
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7.6 USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Os usos da água identificados na área de estudo são, essencialmente: abastecimento de 

água para consumo (75 %) humano e comércio/indústria/agricultura (cerca de 25 %). 

O sector “Comércio/Indústria/Agricultura” engloba os estabelecimentos comerciais, os 

serviços, os diversos tipos de indústrias incluindo a hoteleira e também as explorações 

agrícolas e pecuárias, sendo responsável por mais de metade do consumo não doméstico. 

As fontes de abastecimento próprias dos concelhos da Amadora e Sintra não são, em 

número ou em abundância, as suficientes para assegurar, com a disponibilidade e a 

fiabilidade necessárias, o abastecimento contínuo às populações, em quantidade e com 

qualidade. 

Relativamente ao concelho de Sintra, a água consumida é proveniente da Barragem de 

Castelo de Bode, Captação Valada–Tejo e Captação do Rio Alviela. O abastecimento de 

água, que cobre a totalidade da população é assegurado pela EPAL, que fornece o 

concelho através do Reservatório do Alto de Carenque e da Estação Elevatória de 

Carenque. 

A inventariação dos pontos de água existentes na área de estudo foi realizada com base na 

identificação em orto-fotomapas (escala 1:10 000), nas cartas militares (escala 1:25 000), 

em trabalho de campo e recorrendo às bases de dados disponíveis no SNIRH (Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos). 

Na área de estudo e sua envolvente foram, ainda, identificados diversos pontos de água 

como tanques, reservatórios, depósitos de água, cisternas, furos e azenhas. Supõe-se que 

estes pontos de água sejam de iniciativa individual, sendo que nenhum deles tem como 

objectivo o abastecimento público. Uma vez que a maioria se localiza na proximidade de 

habitações e hortas, estes pontos de água supõem-se destinados a uso agrícola 

(especificamente rega). 

De acordo com o artigo 83º do Capítulo VI do Regulamento do PDM da Amadora, “no solo 

são proibidos todos os lançamentos de efluentes poluidores, de resíduos sólidos ou 

quaisquer outros poluentes ou espécies que, por infiltração, alterem as características, ou 

seja impróprios nas suas diversas utilizações, das águas subterrâneas”. 
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7.7 SOLOS E USOS DO SOLO 

7.7.1 Considerações gerais 

Pretende-se, neste capítulo, proceder a uma caracterização dos usos do solo, bem como a 

identificação e o conhecimento das unidades pedológicas existentes na área de estudo do 

projecto. 

A caracterização da ocupação actual do solo foi realizada tendo como base os 

Ortofotomapas de 2002 disponibilizados pelos SMAS de Sintra à escala 1:10 000 da área de 

implementação do projecto, e o trabalho de campo associado, o qual permitiu a correcção e 

confirmação da classificação da ocupação do solo previamente efectuada. 

A identificação das unidades pedológicas presentes foi elaborada com base na informação 

disponibilizada pelo Atlas do Ambiente 

7.7.2 Caracterização da Área de Estudo 

Usos do Solo 

A conduta adutora localiza-se numa região fortemente humanizada, onde o solo tem um uso 

essencialmente urbano. Na caracterização da área de estudo relativamente aos usos do 

solo foram consideradas as seguintes classes de ocupação: 

– 5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

A comunidade arbustiva presente na área de estudo enquadra-se no habitat 5330 – matos 

termomediterrânicos pré-desérticos (Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro).  

Este habitat encontra-se em parte intervencionado, facto que se denota pelos vestígios de 

pisoteio e pastoreio, mas também pela presença de espécies ruderais que começam a 

colonizar os espaços abertos. O coberto vegetal dominante é constituído por arbustos, 

nomeadamente: Quercus coccifera (carrasco), Rhamnus lycioides subsp. oleoides 

(espinheiro-preto), Rubia peregrina (raspalíngua), Rubus ulmifolius (silva), Daphne gnidium 

(trovisco) e Asparagus acutifolius (espargo-bravo-menor).  

O estrato herbáceo, apesar de menos abundante e com menor cobertura, também se 

observa neste habitat, aparecendo as espécies que caracterizam o habitat de prados 

descrito adiante. 

Neste habitat não se observa qualquer estrato arbóreo. 
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– Áreas florestais 

As áreas florestais presentes incluem zonas com pinhal, zonas com carvalhal, acacial e 

eucaliptal, maioritariamente em mosaico. Estas manchas de floresta albergam no estrato 

arbóreo Pinus pinaster (pinheiro-bravo), mas também Pinus pinea (pinheiro-manso), 

Quercus faginea subsp. broteroi (carvalho-cerquinho), Quercus suber (sobreiro) e menos 

frequente Olea europaea (oliveira). Note-se também Fraxinus angustifolia (freixo) em locais 

com alguma disponibilidade hídrica no subsolo. O sub-coberto é caracterizado por uma 

baixa cobertura arbustiva (cerca de 20%), destacando-se a presença de exemplares 

pertencentes ao habitat de matos 5330: Arbutus unedo (medronheiro), Asparagus acutifolius 

(espargo-bravo-menor), Crataegus monogyna (pilriteiro), Pterospartum tridentatum 

(carqueija), Erica umbellata (queiroga), Hedera maderensis subsp. iberica (hera), Myrtus 

communis (murta), Rubus ulmifolius (silva), Ruscus aculeatus (gilbardeira), Ulex spp. e 

Viburnum tinus (folhado). 

O presente habitat, dada a grande dominância de espécies exóticas invasoras [Acacia 

longifolia (acácia-de-folhas-longas), Acacia spp. e Pittosporum undulatum (árvore-do-

incenso)], não pode constituir um habitat natural. 

– Prados 

Os prados são constituídos por um estrato herbáceo dominante, um estrato arbustivo desde 

ausente a fracamente representado e um estrato arbóreo ausente. A comunidade herbácea 

inclui espécies características da vegetação nitrófila, ou seja, maioritariamente espécies 

pioneiras e adaptadas a intervenções humanas frequentes e mesmo espécies ruderais 

como Achillea ageratum (macela-de-são-joão), Dactylis glomerata (panasco), Daucus carota 

(cenoura-brava), Dittrichia viscosa (tágueda), Foeniculum vulgare (funcho), Piptatherum 

miliaceum (talha-dente) e Senecio jacobea (tasna).  

Nas zonas de prado ocorrem, por vezes, algumas espécies arbustivas como o carrasco 

(Quercus coccifera), o trovisco (Daphne gnidium) e os tojos (Ulex spp.). 

– Massas de água 

Estão incluídas no presente habitat as linhas de água presentes na área de estudo, assim 

como as comunidades vegetais que se localizam nas suas margens. As espécies arbóreas 

estão presentes pontualmente ao longo das linhas de água, nomeadamente Fraxinus 

angustifolia (feixo), Populus nigra (choupo-negro) e Salix salviifolia (borrazeira-branca).  

Porém, dada a proximidade a áreas urbanas e agrícolas, a degradação está bem patente 

nestes cursos de água, observando-se poucos exemplares arbóreos, alguma vegetação 

característica de linhas de água, mas, sobretudo elevada cobertura de espécies exóticas e 

infestantes, como é o caso da cana (Arundo donax). 
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– Áreas agrícolas 

Na área de estudo ocorrem pequenas zonas agrícolas que correspondem a hortas e 

pomares de pequenas dimensões. Nas culturas agrícolas verifica-se a ausência de 

vegetação natural. Nos cultivares observa-se alguma variedade de hortícolas (e.g. batata, 

alface, abóbora, feijão, etc.) e árvores de fruto (e.g. laranjeira, limoeiro, ameixeira, etc.).  

– Áreas urbanas e artificializadas 

O presente habitat está associado a actividades humanas onde o coberto vegetal está 

alterado, condicionado e/ou é praticamente inexistente. Estão incluídas nesta classe as 

áreas construídas, as estradas e os caminhos, bem como as restantes áreas terraplanadas 

ou com equipamentos desportivos ou de lazer. 

Nestas áreas encontram-se, apenas, algumas espécies herbáceas de carácter ruderal e 

espécies exóticas utilizadas na ornamentação de jardins. 

O quadro seguinte indica a ocupação do solo na área de estudo: 

Quadro 7.3 – Classes de uso do solo na área de estudo. 

Uso actual do solo 
Área 

(m2) (%) 

Matos termomediterrânicos 

pré-desérticos (5330) 
23886 3 

Áreas Florestais 181597 24 

Prados 163079 21 

Massas de água 12762 2 

Áreas agrícolas 19186 2 

Áreas urbanas e artificializadas 367068 48 

Total 767578 100 

No Desenho 02 (Carta do uso actual do solo) é possível verificar o carácter marcadamente 

urbano da área de estudo.  
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Foto 7.1 – Área urbana. 

De modo a ser possível avaliar de forma mais específica os impactes do projecto sobre o 

uso do solo, importa discutir de forma mais concreta a afectação dos usos do solo na área 

efectiva de implementação da conduta. 

Assim, dado que a conduta é uma infra-estrutura linear, a área de afectação foi definida 

como a faixa correspondente ao limite a expropriar e/ou indemnizar, neste caso, de 10 m ao 

longo da mesma (isto é, 5 m para cada lado do eixo da conduta). Com base neste 

pressuposto, apresenta-se no quadro seguinte as áreas e percentagem de afectação da 

cada classe de uso do solo pela conduta. 

Quadro 7.4 – Classes de uso do solo afectadas na área de implementação da conduta. 

Usos do solo 
Conduta 

(m2) (%) 

Áreas Florestais 6630 18 

Prados 3960 10 

Massas de água 470 1 

Áreas agrícolas 650 2 

Áreas urbanas e 
artificializadas 

25660 69 

Total 37370 100 

Da análise do Quadro 7.4 é possível constatar que a conduta adutora afectará 

essencialmente áreas urbanas e artificializadas, especificamente arruamentos, estradas 

nacionais e outros caminhos, em cerca de 69 % da área total de implantação da 

infra-estrutura. Refere-se, ainda, a ocupação de cerca de 18 % de áreas florestais. 
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Na área de estudo, a afectação da classe de uso do solo correspondente a massas de água 

traduz-se no atravessamento da conduta com linhas de água, especificamente a ribeira da 

Carregueira, a ribeira de Belas e a ribeira de Carenque. Refere-se que, na área de estudo, a 

vegetação ribeirinha destas linhas de água apresenta-se, de um modo geral, bastante 

degradada. 

 

Foto 7.2 – Linha de água e margens na área de estudo. 

Identificação das unidades pedológicas 

Da consulta do Atlas do Ambiente (Figura 7.15), verifica-se que na área de estudo ocorrem 

sobretudo Luvissolos, especificamente Luvissolos rodocrómicos cálcicos. No troço inicial da 

conduta adutora identificam-se, ainda, Vertissolos crómicos. 

Os Luvissolos (de iluviação, processo de transporte vertical de colóides no perfil do solo) 

resultam do processo de formação lavagem, mostrando, por isso, um horizonte de 

acumulação de argila, subsuperficial (árgico). Apresentam cor castanha avermelhada 

(crómicos), são pouco ácidos ou mesmo neutros, mercê do material litológico sobre o qual 

evoluíram (rochas básicas). Os Luvissolos são, regra geral, solos pobres em matéria 

orgânica, com texturas grossas a médias, com pequena a média espessura, com baixa a 

média capacidade de retenção e de armazenamento de água, de fertilidade baixa a média e 

com risco de erosão médio a alto, característicos de áreas semi-áridas e sub-húmidas secas 

do país e terrenos de declives médios a acentuados. São ainda zonas sujeitas a 

escorrimentos superficiais por vezes altos, com baixa a média infiltração e portanto com 

baixo armazenamento de água no solo.  

Os Vertissolos caracterizam-se por um elevado teor em argilas. Devido às características da 

esmectite, são duros e apresentam fendas de retracção quando estão secos e quando estão 

húmidos são viscosos e de comportamento plástico. São solos ricos em componentes 

químicos e, por terem geralmente teores moderados de mateira orgânica, são de elevada 

produção potencial. Possuem elevada resistência e ocorrem em Portugal em pequena 

extensão. 
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Figura 7.15 - Área de estudo. Tipo de Solos. 
Fonte: Atlas do Ambiente. 

De acordo com o artigo 84º do Capítulo VI do Regulamento do PDM da Amadora, “é 

proibida a deposição de resíduos sólidos fora do aterro sanitário municipal”. 

7.8 ECOLOGIA 

7.8.1 Considerações gerais 

Com o objectivo de caracterizar e avaliar a componente ecológica da área de estudo em que 

se insere a conduta adutora, realizou-se a inventariação de espécies vegetais, incluindo 

espécies prioritárias e/ou RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em 

Perigo de Extinção), identificação das comunidades vegetais e cartografia de habitats. 

Também a caracterização da Fauna e dos biótopos presentes na área em estudo têm por 

base informação presente em bibliografia, confrontada posteriormente com as observações 

realizadas no trabalho de campo.  

Devido a características como a elevada mobilidade da maioria das espécies animais, 

comportamentos esquivos, fenologias e períodos de actividade, entre outras, a 

detectabilidade pelo trabalho de campo apenas é possível para algumas das espécies que 
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ocorrem na área. É através dos biótopos existentes e da informação relativa à distribuição 

das espécies que se avalia a ocorrência da “fauna potencial”. 

Com base nesta caracterização será possível identificar e avaliar os impactes decorrentes 

da implementação da conduta adutora sobre a componente ecológica, bem como propor 

medidas de minimização e de monitorização adequadas. 

De salientar que a área proposta para a implementação da nova conduta adutora entre o 

reservatório do Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira não se enquadra em nenhuma 

área classificada e de importância ecológica.  

7.8.2 Enquadramento Biogeográfico e Fitossociológico 

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas 

características físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo possível 

realizar um enquadramento da vegetação pela biogeografia (Alves et al., 1998). Este tipo de 

estudos permitem realizar uma abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em 

conjunto com a fitossociologia possibilitam a caracterização das comunidades vegetais 

presentes numa dada área ou região. 

A área em estudo localiza-se na Estremadura Portuguesa, onde os bosques climácicos de 

outrora eram dominados por Quercus faginea (carvalho-cerquinho). Esta espécie predomina 

nas regiões calcárias da Estremadura, de carácter atlântico-mediterrâneo entre o Mondego 

e o Tejo, estendendo-se, ainda, na Terra Quente transmontana e entre o Sado e o Sul do 

Algarve acompanhada frequentemente pelo zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris). O 

carvalho-cerquinho encontra-se bastante dizimado dado o seu baixo valor económico, quer 

por substituição por outras espécies, quer pelo fogo e pelo corte. Como etapas de 

degradação das florestas de Quercus faginea, surgem os matagais de carrasco (Quercus 

coccifera) frequentemente em solos calcários (Carvalho, 1994). 

De acordo com Franco (2000), Portugal Continental subdivide-se em três zonas 

fitogeográficas: Norte, Centro e Sul. A área de estudo localiza-se na zona Centro, 

nomeadamente na subdivisão Centro-Oeste, que se estende desde o litoral para Este até ao 

limite oriental de formação calcária. A subdivisão Centro-Oeste é subdivisível, segundo as 

formações geológicas, em: Centro-Oeste arenoso, Centro-Oeste calcário, Centro-Oeste 

olissiponense e Centro-Oeste cintrano. Fitogeograficamente, a área de projecto pertence ao 

Centro-Oeste olissiponense, que se localiza na maior parte do distrito de Lisboa em 

formação basáltica ou mista de basalto e calcário. 

As categorias ou hierarquias principais da Biogeografia são o Reino, a Região, a Província, 

o Sector e o Distrito. O território português é caracterizado biogeograficamente por se 

enquadrar no Reino Holoártico e englobar duas regiões: a Região Eurosiberiana e a Região 

Mediterrânica. A área de estudo encontra-se na Região Mediterrânica, pertencendo aos 
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agrupamentos fitossociológicos Quercion broteroi e Querco-Oleion sylvestris, que 

caracterizam bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas pequenas, coriáceas e 

persistentes (Costa et al., 1998). 

A Região Mediterrânica abrange três províncias, estando a área de estudo incluída na 

Província Gaditano-Onubo-Algarviense, unidade biogeográfica essencialmente litoral que se 

estende desde a Ria de Aveiro até aos areais da Costa del Sol e aos arenitos das serras 

gaditanas do campo de Gibraltar. Os substratos são predominantemente arenosos e 

calcários e a flora e a vegetação desta província são ricas em endemismos. Os bosques 

potenciais correspondem às associações termófimas Arisaro-Quercetum broteroi (carvalhais 

reliquiais portugueses mesomediterrânicos, endémicos do Divisório português e 

arrabidense) e Viburno tini-Oleetum sylvestris (zambujais e alfarrobeirais 

termomediterrânicos dos solos vérticos da Estremadura portuguesa) (Espírito-Santo et al., 

1995; Costa et al., 1998). Esta província possui dois Subsectores: o Beirense Litoral e o 

Oeste Estremenho.  

A área de projecto situa-se no Subsector Oeste Estremenho, que é um território onde 

predominam as rochas calcárias duras do Jurássico e Cretácico com algumas bolsas de 

arenitos cretácicos. Predominam as séries de vegetação dos carvalhais de carvalho 

cerquinho (Arisaro-Quercetum broteroi - > Melico arrectae-Quercetum cocciferae - > 

Phlomido lychitidis-Brachypodietum phoenicoides - > Salvio sclareoidis-Ulicetum densi) e 

dos sobreirais (Asparago aphylli-Quercetum suberis - > Erico-Quercetum lusitanicae - > 

Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei). Nesta unidade ocorrem cinco Superdistritos, 

nomeadamente o Estremenho, o Olissiponense, o Sintrano, o Costeiro Português e o 

Berlenguense (Costa et al., 1998). 

O Superdistrito Olissiponense engloba os concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, 

Loures, Mafra, parte de Vila Franca de Xira e Sintra. A área de estudo enquadra-se neste 

território que possui grande variedade e riqueza geológica onde se observa um mosaico de 

margas, argilas, calcários e arenitos do Cretácico, rochas eruptivas do Complexo Vulcânico 

Lisboa-Mafra (basaltos, dioritos, andesitos), calcários e arenitos do Jurássico, arenitos, 

conglomerados e calcários brancos do Paleogénico e arenitos e calcários margosos do 

Mio-Pliocénico. O relevo é ondulado com pequenas colinas que não ultrapassam os 400 m 

de altitude, sendo muitas delas antigos cones vulcânicos. São exemplo de alguns taxa 

diferenciais do Superdistrito: Asparagus albus (estrepes), Acanthus mollis (acanto), Ballota 

nigra subsp. foetida, Ceratonia siliqua (alfarrobeira), Convolvulus farinosus (corriola), 

Erodium chium, Euphorbia transtagana, Halimium lasianthum (piloto), Orobanche densiflora, 

Ptilostemmon casabonae, Rhamnus lycioides subsp. oleoides (espinheiro-preto), Reichardia 

picroides e Scrophularia peregrina. A vegetação climácica nos solos vérticos 

termomediterrânicos é constituída por um zambujal arbóreo com alfarrobeiras (Viburno tini-

Oleetum sylvestris), que por degradação resulta na associação Asparago albi-Rhamnetum 
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oleoidis e no arrelvado da associação Carici depressae-Hyparrhenietum hirtae. Nas rochas 

vulcânicas ácidas e nos arenitos observam-se os sobreirais do Asparago aphylli-Quercetum 

suberis. Este sobreiral, em solos mal drenados de arenitos duros cretácicos, tem como 

etapa de substituição um tojal endémico do território (Halimio lasianthi-Ulicetum minoris). 

Por seu turno, nos luvissolos e cambissolos calcários a série florestal é a do carvalhal 

cerquinho Arisaro-Querceto broteroi S., onde o tojal resultante da sua degradação (Salvio 

sclareoidis-Ulicetum densi ulicetosum densi) tem a sua maior área de distribuição. O juncal 

Juncetum acutiflori-valvati ocorre no âmbito desta unidade biogeográfica em biótopos edafo-

higrófilos (Espírito-Santo et al., 1995; Costa et al., 1998). 

7.8.3 Metodologia 

7.8.3.1 Flora e Vegetação 

Para a caracterização da área de estudo, efectuaram-se levantamentos distribuídos pelas 

diferentes classes de ocupação do solo presentes, em Outubro de 2011. Os levantamentos 

foram efectuados utilizando o método dos transeptos (transeptos de 50 m) e da área mínima 

(quadrados de 1 e de 25 m2) – Figura 7.16. Deste modo, foram abrangidos os diferentes 

tipos de comunidades vegetais, tendo sido caracterizada a área de estudo, inventariadas as 

espécies presentes e as suas abundâncias relativas registadas (Kent & Coker, 1992). 

A informação recolhida foi tratada com recurso a bibliografia especializada e permitiu 

efectuar uma classificação fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual 

estes são descritos e caracterizados (Costa et al., 1998; Espírito-Santo et al., 1995a; 

Rivaz-Martinez et al., 2002). Foram também identificadas as respectivas espécies vegetais 

com estatuto biogeográfico (endemismos lusitânicos e ibéricos) e abrangidas por legislação 

(Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril (Convenção CITES); Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 565/99 de 

21 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 254/2009 de 24 de Setembro, prorrogado pelo Decreto-Lei 

n.º 116/2009, de 23 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho em vigência condicional). 

Após a identificação dos habitats ou biótopos da área de estudo, estes foram caracterizados 

de acordo com as comunidades biológicas que albergam (Espírito-Santo et al., 1995b) e, os 

habitats naturais, classificados de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

Deste modo, foi avaliada a importância de cada uma das comunidades (específicas de 

determinado biótopo) na área de implementação do projecto, etapa fundamental para a 

identificação de áreas sensíveis. 
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7.8.3.2 Fauna 

Durante o trabalho de campo foi efectuado o reconhecimento dos biótopos e a detecção de 

algumas espécies faunísticas. A metodologia utilizada na caracterização da fauna da área 

analisada baseou-se essencialmente na pesquisa bibliográfica, na prospecção de campo e 

na avaliação da importância das zoocenoses de vertebrados. 

Pesquisa Bibliográfica 

A compilação de informação sobre a ocorrência de espécies de herpetofauna (répteis e 

anfíbios) no local baseou-se em Loureiro et al. (2010). Para as aves recorreu-se à Equipa 

Atlas (2008), Matias (2002), Elias et al (1998) e Bolton (1987). A lista de mamíferos foi 

baseada em Mathias (coord.) (1999), Mathias et al. (1998) e Rainho et al. (1998). 

Prospecção de Campo 

A saída de campo realizou-se no dia 6 de Outubro de 2011 por dois técnicos especialistas 

de fauna. As técnicas de inventariação variaram consoante as características ecológicas dos 

vários taxa, pelo que para cada um são descritas as diferentes técnicas utilizadas. 

Anfíbios 

Para este grupo de vertebrados, o esforço de amostragem incide sobretudo em locais 

aquáticos, isto é, em pontos de água, linhas de água, planos de água, vegetação ripícola e 

caminhos, na medida em que o objectivo principal é dar especial atenção aos locais 

preferenciais de acasalamento e de postura dos anfíbios, contudo sendo uma área em que 

as massas de água são relativamente pequenas, utilizaram-se as seguintes metodologias: 

– Detecção visual ao longo de transectos pedestres (os mesmos realizados na 

prospecção de indícios de presença de mamíferos); 

– Detecção bioacústica diurna das vocalizações características dos anuros, sendo a 

presença das espécies validada com vocalizações registadas próximo do ponto de 

escuta; 

– Poderá também haver observação avulsa ou qualquer outra desenquadrada dos 

métodos referidos nos pontos anteriores, mas sempre validada com a análise dos 

indivíduos. 

Répteis 

Para detectar a presença de répteis com carapaça (cágados), teve-se especial atenção nas 

linhas de água e charcas que pudessem suportar este tipo de répteis. Para os restantes 

(sáurios e ofídios) a abordagem adoptada nos levantamentos de campo foi sobretudo a de 

varrer com amostragem, o mais exaustivamente possível, toda a área de estudo, avançando 
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o observador lentamente pela área, de forma a detectar espécimes à superfície e 

levantando pedras, troncos ou outros objectos que possam servir de abrigo. Também se 

realizaram pontos de observação ad-hoc que correspondem a observações esporádicas, 

ocorridas fora das estações de amostragem, no decorrer das deslocações.  

Aves 

Para determinar o padrão geral de ocorrência das espécies na área de estudo foram 

realizados pontos de escuta diurnos, distribuídos igualmente por toda a área de estudo. 

Para cada observação foi anotada a espécie e o habitat/uso do solo. A inventariação das 

espécies foi efectuada por observação directa e por identificação de vocalizações. 

O conhecimento da avifauna da área de estudo requer um conhecimento dos requisitos 

ecológicos e da fenologia das espécies potencialmente presentes. Para um conhecimento 

holístico e realístico, as amostragens deveriam de ser distribuídas no tempo, isto é de forma 

a cobrir toda a janela fenológica, para além da já referida distribuição no espaço. É 

importante também o registo da altura do dia em que se fizeram as amostragens, que está 

directamente ligada com a ecologia das espécies.  

Mamíferos 

Devido às suas dimensões, dietas e susceptibilidade a perturbações de origem 

antropogénica, os carnívoros são frequentemente apontados como espécies-chave nos 

sistemas naturais. Para o estudo da maioria dos carnívoros, existe muitas vezes a 

necessidade de recorrer a métodos indirectos ou não intrusivos, baseados na identificação 

de indícios de presença, devido principalmente aos seus hábitos geralmente esquivos, 

nocturnos, ocorrendo em densidades relativamente baixas. Os animais não são perturbados 

e a aplicação de métodos indirectos é menos dispendiosa e de mais fácil execução que a 

dos métodos directos de inventariação. Os indícios de presença são normalmente 

constituídos por pegadas e por dejectos, reflexo dos hábitos secretivos e actividade 

maioritariamente nocturna dos carnívoros. Estes indícios devem ser alvo de uma selecção 

criteriosa tendo em conta a sua forma geral, comprimento e largura no caso das pegadas e 

tendo em conta, a forma geral, comprimento, diâmetro, cheiro e cor em relação aos 

dejectos. Com excepção dos Lagomorfos, que são relativamente conspícuos, todos os 

outros mamíferos são de observação difícil. A principal metodologia utilizada para a 

inventariação deste grupo faunístico foi a realização de transectos aproveitando a rede de 

caminhos e os trilhos existentes. Durante a realização dos transectos foram efectuadas 

observações directas e pesquisa de indícios de presença (essencialmente pegadas e 

dejectos).  

Relativamente aos quirópteros, um dos grupos dos mamíferos mais difíceis de inventariar 

por observação e/ou vestígios indirectos. O método mais comum e expedito de detecção e 
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identificação consistiu na gravação e posterior análise dos ultra-sons emitidos pelos 

indivíduos em voo. Apesar da sua facilidade de aplicação, esta técnica acarreta algumas 

dificuldades, nomeadamente na detectabilidade e identificação de algumas espécies. No 

primeiro caso, as dificuldades prendem-se com o facto de existirem espécies em Portugal 

que emitem ultra-sons a intensidades muito baixas (as duas espécies do género Plecotus) 

ou a frequências muito elevadas (as espécies do género Rhinolophus), o que torna os seus 

ultra-sons menos detectáveis a partir de uma determinada distância do observador. Quanto 

às dificuldades associadas à identificação, dizem respeito à semelhança existente entre as 

vocalizações de algumas espécies, e também a variações (regionais, individuais, 

comportamentais) dentro da mesma espécie. No caso das espécies que ocorrem em 

Portugal, este problema coloca-se, por exemplo, para os seguintes complexos específicos: 

–  Nyctalus noctula/N. lasiopterus 

–  Pipistrellus pygmaeus/Miniopterus schreibersii 

–  Pipistrellus spp. 

–  Myotis sp. (neste caso, embora a identificação até ao nível específico não seja 

sempre possível, conseguem-se separar, pelo menos, dois grupos: 

– 1) Myotis "grandes", mais corpulentos e que emitem em frequências da ordem 

dos 35 kHz (M. myotis e M. blythii), e  

– 2) Myotis "pequenos", de menores dimensões, e que emitem em frequências 

perto dos 45 kHz (M. mystacinus, M. emarginatus, M. nattereri, M. bechsteinii e M. 

daubentonii). 

Realizaram-se ao todo três pontos de escuta, obedecendo a dois requisitos fundamentais: 

(a) encontrar-se dentro da área de estudo (b) abranger o maior número possível de habitats 

potenciais para abrigo e alimentação de morcegos. Desta forma, realizou-se um ponto de 

escuta perto de massa de água com área florestal, outro em prados com matos e áreas 

urbanas e artificializadas, e um último ponto em massa de água com área urbana e 

artificializada e zona agrícola. A prospecção dos morcegos em cada ponto de escuta foi 

realizada com um detector de ultra-sons (modelo D240x com uma gama de frequências de 

10 a 120 kHz, da Petersson Elektronic AB), acoplado a um gravador digital (iAudio 7, em 

formato WAV; com uma taxa de amostragem de 44,1 kHz e 16 bits), tendo as gravações 

sido realizadas em tempo expandido, isto é, o som é reproduzido a uma velocidade dez 

vezes inferior, produzindo um decréscimo proporcional da frequência e tornando-o audível 

sem provocar uma alteração das características originais. A análise dos registos sonoros foi 

efectuada em laboratório, com softwares de análise de som (Audacity 1.3.1 Beta (unicode) 

disponível em http://audacity.sourceforge.net e BatSound Pro – Sound Analysis v3.31, 

Pettersson Elektronic AB. Uppsala) usando um tamanho de FFT de 1024 pt com uma janela 

tipo Hanning para a análise do espectrograma. Os parâmetros dos pulsos de ecolocação 

foram medidos no ecrã, as variáveis temporais foram medidas a partir de oscilogramas, 
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enquanto as frequências foram obtidas através do espectro de frequências. Há várias 

características dos pulsos de ecolocação que têm de ser considerados para a classificação 

específica dos mesmos, tais como a forma dos pulsos de ecolocação - frequência modulada 

(FM), frequência constante (CF), ou uma combinação das duas formas FM/QCF 

(Altringham, 1996). Outras características dos pulsos utilizadas na identificação são a 

frequência de máxima energia (FmaxE), a frequência inicial, a duração do pulso, o intervalo 

entre pulsos e a frequência final (Tupinier, 1997; Russo & Jones, 2002). Na análise, sempre 

que possível, classificaram-se as gravações até à espécie.  

Esta análise é um processo moroso e, por vezes, um tanto subjectivo (ver acima), mas 

permite obter uma relação custo/benefício mais favorável do que os métodos de captura, e é 

geralmente suficiente para permitir uma primeira inventariação da fauna de quirópteros de 

uma região. 

Foram ainda explorados locais onde pudessem ser encontrados alguns abrigos, 

nomeadamente em cavidades de árvores e algumas fissuras em rochas.  

Critérios de avaliação das zoocenoses 

A avaliação da importância das comunidades de vertebrados terrestres da área de estudo 

baseou-se em três critérios: 

1. Avaliação da contribuição da área de estudo para a conservação das espécies. 

Neste âmbito, é dada particular importância à presença de espécies com Estatuto de 

Conservação nacional diferente de “Pouco Preocupante”, de distribuição geográfica 

restrita e incluídas nos Anexos que se seguem: 

– I e II da Convenção de CITES; 

– I e II da Convenção de Bona; 

– II e III da Convenção de Berna; 

– A-I, B-II, B-IV, B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

2. Avaliação do valor cinegético das comunidades presentes (Anexo D do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro); 

3. Avaliação segundo a sua fenologia. 

Apresenta-se de seguida os pontos de amostragem e os transectos efectuados na saída de 

campo. 
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Figura 7.16 - Pontos de amostragem e transectos efectuados. 

7.8.4 Resultados 

7.8.4.1 Flora e Vegetação 

Os dados recolhidos no campo permitiram identificar dentro da área de estudo 54 espécies 

e 52 géneros distribuídos por 23 famílias (Anexo 3 - Elenco Florístico). Da análise do 

elenco, verificou-se que as famílias Asteraceae (11 taxa), Poaceae (9 taxa) e Fabaceae (8 

taxa) são as mais representadas na área de estudo (Figura 7.17). 

A área de estudo apresenta uma diversidade florística baixa, no entanto, salienta-se que a 

saída de campo foi realizada no início da época outonal. Nesta altura do ano, muitas 

espécies já não se encontram presentes (nomeadamente as espécies anuais e bianuais) 

e/ou as espécies não apresentam estruturas reprodutoras que permitam a sua identificação 

correcta. Deste modo, os dados obtidos para este descritor podem estar subestimados. 



 

 

 

74 
  

 

 

Figura 7.17 - Representação do número de espécies por família, sendo apenas consideradas 
as famílias representadas por mais de 3 espécies ou géneros, inclusive. 

Na área de estudo, foram identificadas 4 espécies RELAPE, constituindo cerca de 7 % da 

totalidade de espécies inventariadas: 

− Hedera maderensis subsp. iberica (hera): Endemismo ibérico que se distribui pelas 

regiões do Algarve, do Alto Alentejo, do Baixo Alentejo, da Beira Alta, da Beira 

Litoral, da Estremadura, do Ribatejo e menos frequente na Beira Baixa. Coloniza 

sítios de ambiente húmido e quente em bosques, rochas, troncos de árvores ou 

directamente no solo; 

− Quercus suber (sobreiro): Espécie abrangida pelo Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de 

Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho e que se distribui pelas 

regiões do Algarve, do Alto Alentejo, do Baixo Alentejo, da Beira AIta, da Beira Baixa, 

da Beira Litoral, do Douro Litoral, da Estremadura, do Minho, do Ribatejo e dos 

Trás-os-Montes. Forma bosques, por vezes de extensões consideráveis, em 

substrato silicioso, preferentemente solto e permeável e em zonas frescas e 

abrigadas; 

− Ruscus aculeatus (gilbardeira): Espécie que se encontra distribuída praticamente por 

todo o Portugal Continental, prefere matos mais ou menos xerofílicos, o sub-coberto 

de matas e areias litorais. Está abrangida pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (Anexo B-V); 
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− Ulex densus (tojo-da-charneca): Endemismo lusitânico que apenas se encontra na 

região da Estremadura. Tem como habitat preferencial as charnecas em solos 

calcários secos. 

De salientar que na área de estudo foram encontradas quatro taxa exóticos de carácter 

invasor (correspondem a cerca de 7% da flora total inventariada), que estão incluídas no 

Anexo I do Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de Dezembro (espécies introduzidas em Portugal 

Continental - Invasoras) (Marchante et al., 2005): 

− Acacia longifolia (acácia-de-folhas-longas): Espécie originária do Sudeste da 

Austrália, tendo sido introduzida em Portugal Continental para fins ornamentais e 

para controlo da erosão principalmente em dunas costeiras. Produz grande 

quantidade de sementes com grande longevidade e forma povoamentos muito 

densos que eliminam a vegetação nativa e impedem a sua recuperação; 

− Acacia spp. (acácia): Género originário da Austrália e da Tasmânia, que a plantação 

e venda de exemplares deste género estão interditas por legislação nacional. O 

género apresenta a capacidade de produzir muitas sementes em que a germinação 

é estimulada pelo fogo e forma povoamentos contínuos que interferem no 

funcionamento dos ecossistemas naturais; 

− Arundo donax (cana): Espécie oriunda da parte oriental da Europa, Ásia temperada e 

tropical. Foi provavelmente introduzida pelo interesse dos colmos nomeadamente na 

agricultura. É uma espécie listada como exótica mas não considerada invasora, no 

entanto, observada com comportamento invasor em frequentes localizações em 

Portugal. Tem a capacidade de reproduzir-se vegetativamente com taxas de 

crescimento elevadas, sendo frequente formar clones que podem ocupar áreas 

extensas, retirando a vegetação autóctone, excluindo a fauna associada e 

interferindo com o fluxo de água; 

− Pittosporum undulatum (árvore-do-incenso): Espécie originária do Sudoeste da 

Austrália, tendo sido introduzida em Portugal Continental para ornamentação de 

jardins, urbanização urbana e sebes. Este táxon apresenta uma enorme capacidade 

de atrair polinizadores o que maximiza a sua produção de frutos e sementes. Forma 

densos aglomerados que impedem o crescimento de outras espécies autóctones. 

7.8.4.2 Fauna 

Todas as espécies cuja presença, na área de estudo e na sua envolvente mais próxima, 

está confirmada ou é considerada provável encontram-se inventariadas no Anexo 4. A 

listagem de espécies apresentada em anexo encontra-se organizada taxonomicamente por 

classes, ordens e famílias, sendo indicado, para cada espécie, o seu nome científico, o 
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nome vulgar e os estatutos de conservação em Portugal. A terminologia e nomenclatura 

utilizadas são adaptadas de Cabral et al. 2006. Relativamente aos quirópteros a 

nomenclatura apresentada ainda não reflecte a recente actualização dos nomes vulgares 

dos morcegos portugueses, decorrente da revisão das espécies, incluída no relatório do 

Eurobats de 2010. Isto prende-se com a inexistência de alguns estatutos de conservação 

gerada pela agrupamento e/ou divisão de algumas espécies, não estando presentes ainda 

em Cabral et al. 2006, aguardando-se por isso uma revisão e actualização do mesmo para a 

Ordem Chiroptera. 

Nos estatutos de Conservação apresenta-se também a situação legal dos taxa 

relativamente a: 

– Anexos da Convenção CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho - aprovação da 

Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril (Anexos I, II e III) - 

regulamenta a aplicação da Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de 

Novembro); Regulamento (CE) nº 338/97 do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, 

complementado pelo Regulamento (CE) nº 1332/2005 da Comissão de 9 de Agosto 

(Anexos A, B, C e D); 

– Anexos das Convenções de Bona (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de 

Outubro);  

– Anexos das Convenções de Berna (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 

95/81, de 23 de Julho regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de 

Setembro);  

– Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (revê a transposição para Portugal 

da Directiva Aves - Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, alterada 

pelas Directivas n.º 91/244/CE, da Comissão, de 6 de Março, 94/24/CE, do 

Conselho, de 8 de Junho, e 97/49/CE, da Comissão, de 29 de Junho; e da Directiva 

Habitats – Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, com as alterações 

que lhe foram introduzidas pela Directiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de 

Outubro). 

A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar fortemente a composição das suas 

comunidades ao longo do ano. Por este motivo, para este grupo, indica-se também, e numa 

escala regional, a sua fenologia, isto é, as variações sazonais dos hábitos das espécies. 

Deve considerar-se que, tanto as espécies estivais como as residentes são espécies 

nidificantes. 
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7.8.4.3 Biótopos/Habitats 

Tendo por base a flora e a vegetação presentes na área de estudo, os biótopos ou habitats 

presentes foram caracterizados e cartografados com base na fotografia aérea através da 

delimitação das classes do uso do solo e formações vegetais observadas – Carta do Uso 

Actual do Solo (Desenho 02). Ao nível cartográfico identificaram-se seis habitats na área de 

estudo, em que apenas um se encontra incluído no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 

24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro: 

– 5330: Matos termomediterrânicos pré-desérticos; 

– Áreas florestais; 

– Prados; 

– Massas de água; 

– Área agrícola; 

– Área urbana e artificializada. 

5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

A comunidade arbustiva dominante neste habitat enquadra-se no habitat 5330 – Matos 

termomediterrânicos pré-desérticos (Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro). O presente habitat é 

caracterizado como matagais altos meso-xerófilos mediterrânicos e matos baixos calcícolas, 

tendo correspondências fitossociológicas com as classes Quercetea ilicis (ordem Pistacio 

lentisci-Rhamnetalia alaterni), Cytisetea scopario-striati e Rosmarinetea officinalis.  

As espécies encontradas incluem: Quercus coccifera (carrasco), Rhamnus lycioides subsp. 

oleoides (espinheiro-preto), Asparagus acutifolius (espargo-bravo-menor), Daphne gnidium 

(trovisco), Myrtus communis (murta), Pteridium aquilinum (feto-do-monte), Pterospartum 

tridentatum (carqueija), Rubia peregrina (raspalíngua) e Rubus ulmifolius (silva).  
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Figura 7.18 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos na área de projecto. 

Como espécies companheiras surgem Cistus crispus (roselha), Cistus salvifolius 

(saganho-mouro), Erica umbellata (queiroga), Ulex densus (tojo-da-charneca) e Ulex spp. 

das classes fitossociológicas Calluno-Ulicetea e Cisto-Lavanduletea que representam 

etapas de subseriais de bosques climácicos.  

O habitat de matos apresenta-se na área de estudo bastante fragmentado na medida em 

que as espécies típicas são por vezes co-dominantes com as representantes de etapas 

avançadas de degradação dos bosques climácicos. Estas comunidades arbustivas não 

albergam habitualmente grande diversidade de anfíbios, pelo que não é de estranhar não se 

ter confirmado a presença deste grupo neste habitat/biótopo.  

No que se refere aos répteis, apesar de apenas ter sido detectada a presença da 

Lagartixa-do-mato (Psamodromus algirus), este grupo encontra-se habitualmente bem 

representado nestas áreas. 

Foram aqui identificadas algumas das espécies de aves, nomeadamente: a Felosa-do-mato 

(Sylvia undata), o Rouxinol-comum (Luscinia megarhynchos), o Pintassilgo (Carduelis 

carduelis), o Chamariz (Serinus serinus), o Pardal (Passer domesticus), o Melro (Turdus 

merula), a Carriça (Troglodytes troglodytes) e a Andorinha-dáurica (Hirundo daurica). 

Conjuntamente neste habitat, foram também registadas algumas espécies mais típicas de 

zonas florestais, como Chapim-real (Parus major) e Chapim-azul (Parus caeruleus), uma 

vez que se verificam algumas manchas florestais nas áreas envolventes aos biótopos 

arbustivos.  
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Na comunidade dos mamíferos, os matagais assumem importância pela sua tranquilidade e 

como locais de refúgio e abrigo. São características a Raposa (Vulpes vulpes), a Lebre 

(Lepus granatensis), o Coelho (Oryctolagus cuniculus) e espécies de ratos, cujos dejectos 

foram encontrados neste biótopo (Figura 7.19 e Figura 7.20). 

 

Figura 7.19 - Dejecto de Coelho (em cima e mais escuro) e de Lebre (em baixo e mais claro). 

 

Figura 7.20 - Dejecto de rato encontrado na área de estudo. 

Áreas florestais 

As áreas florestais são constituídas no estrato arbóreo por Pinus pinaster (pinheiro-bravo) 

ou Pinus pinea (pinheiro-manso), por Quercus faginea subsp. broteroi (carvalho-cerquinho), 

por Quercus suber (sobreiro) e menos frequente por Olea europaea (oliveira) (Figura 7.21). 

De salientar, a presença de Fraxinus angustifolia (freixo) em locais com alguma 

disponibilidade hídrica no subsolo. O sub-coberto é caracterizado por uma baixa cobertura 



 

 

 

80 
  

 

arbustiva (cerca de 20%), destacando-se a presença de exemplares pertencentes ao habitat 

anteriormente caracterizado: Arbutus unedo (medronheiro), Asparagus acutifolius (espargo-

bravo-menor), Crataegus monogyna (pilriteiro), Pterospartum tridentatum (carqueija), Erica 

umbellata (queiroga), Hedera maderensis subsp. iberica (hera), Myrtus communis (murta), 

Rubus ulmifolius (silva), Ruscus aculeatus (gilbardeira), Ulex spp. e Viburnum tinus 

(folhado). 

O sub-coberto herbáceo apresenta-se com muito baixa cobertura (inferior a 10%) e baixa 

diversidade florística. Dado que a altura do ano não foi a mais indicada para a 

caracterização correcta deste estrato, apenas foi possível observar algumas espécies de 

carácter ruderal como Briza maxima (bole-bole-maior), Cynosurus spp. e Foeniculum 

vulgare (funcho). 

 

Figura 7.21 - Área florestal na área de projecto. 

O presente habitat tem potencialidades para constituir um bosquete de carvalho-cerquinho 

com sobreiro, no entanto, dado o tipo de gestão praticada e a presença de espécies 

exóticas invasoras [Acacia longifolia (acácia-de-folhas-longas), Acacia spp. e Pittosporum 

undulatum (árvore-do-incenso)], o que se observa, de um modo geral, é uma floresta mista 

com dominância de espécies exóticas que não constitui um habitat natural. 
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Apesar deste tipo de biótopo estar apenas presente na zona norte da área de estudo, a 

densidade da sua comunidade faunística é bastante forte, sendo constituída por espécies 

que habitam e exploram os recursos de zonas de pinheiros e quercíneas. 

Tal como no caso das comunidades de matagais, revela-se um meio pouco propício ao 

desenvolvimento de comunidades de anfíbios, dependendo muito da presença de pontos de 

água à superfície, ou de zonas marginais de contacto onde estes ocorram, e que são raros 

na área de estudo.  

Quanto aos répteis, apesar de ser mais comum encontrá-los em zonas secas e expostas, 

onde têm a possibilidade de alcançar uma temperatura corporal apropriada para o 

desenvolvimento da sua actividade, pode também encontrar-se um número significativo de 

espécies, mesmo sendo um meio pouco favorável. Na área de estudo, foram confirmadas as 

espécies Lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e Lagartixa-ibérica (Podarcis 

hispanica). 

É na comunidade das aves que as diferenças referentes ao tipo de espaço florestal são 

mais notórias, seja pela maior ou menor variabilidade da composição e da estrutura do sub-

bosque, seja pela densidade de cobertura e do porte das árvores, seja ainda, pela 

continuidade do bosque florestal. Numa floresta mista, são passíveis de serem encontradas 

várias espécies características, como por exemplo as que foram detectadas durante a saída 

de campo: Melro (Turdus merula), Chapim-real (Parus major), Chapim-azul (Parus 

caeruleus), Chapim-preto (Parus ater), Pintassilgo (Carduelis carduelis), Chamariz (Serinus 

serinus), Fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis), Carriça (Troglodytes troglodytes), Rouxinol-

comum (Luscinia megarrhynchos), Trepadeira (Certhia brachydactyla), Papa-moscas 

(Fiedula hipoleuca) e Carraceiro (Bubulcus ibis) como se pode ver na Figura 7.22. 

 

Figura 7.22 - Garça-boieira (Bubulcus ibis) identificada na zona de floresta mista. 
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Ao nível da comunidade de mamíferos, foram detectados dejectos de Raposa (Vulpes 

vulpes), Lebre (Lepus granatensis), Coelho (Oryctolagus cuniculus) e Fuinha (Martes foina), 

sendo este último ilustrado pela Figura 7.23. 

 

Figura 7.23 - Dejecto de Fuinha (Martes foina) detectado em zona florestal. 

Foram ainda detectados montículos típicos de toupeira e pinhas roídas (figuras seguintes), 

características da presença de Esquilo (Sciurus vulgaris). Não foi possível confirmar a 

presença de espécies da comunidade de mamíferos voadores, devido às condições 

atmosféricas desfavoráveis (rajadas de vento fortes). 

 

Figura 7.24 e Figura 7.25 - Pinhas e bolota roídas, típicas da presença de Esquilo (Sciurus 
vulgaris). 

De todas as espécies detectadas neste habitat, apenas é de salientar a presença do Coelho 

por apresentar um estatuto de “Quase Ameaçado” segundo o Livro Vermelho dos 

Vertebrados (Cabral et al. 2006). 
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Prados 

Os prados são constituídos por um estrato herbáceo dominante, por vezes em co-

dominância com espécies arbustivas, estando ausente o estrato arbóreo (Figura 7.26). 

Como referido anteriormente, a caracterização do estrato herbáceo foi dificultada pela altura 

do ano em que foi realizada a saída de campo. No entanto, destacam-se as espécies 

características das classes fitossociológicas Artemesietea vulgaris (vegetação nitrófila vivaz 

dominada por grandes herbáceas vivazes e cardos bienais ou perenes) e Molinio-

Arrhenatheretea (vegetação de prados densos que se desenvolvem em solos profundos e 

húmidos). Como representantes destas classes, observam-se Achillea ageratum (macela-

de-são-joão), Dactylis glomerata (panasco), Daucus carota (cenoura-brava), Dittrichia 

viscosa (tágueda), Foeniculum vulgare (funcho), Piptatherum miliaceum (talha-dente) e 

Senecio jacobea (tasna).  

As espécies inventariadas têm um carácter generalista e ruderal, não apresentando 

interesse do ponto de vista da conservação florística, embora sejam importantes para a 

recuperação e regeneração de habitats naturais como os matos (habitat 5330). Como 

reflexo das etapas seriais na evolução das comunidades vegetais, temos a presença pontual 

de um estrato arbustivo em algumas áreas deste habitat. Locais intervencionados que foram 

primeiramente colonizadas por espécies herbáceas, são gradualmente substituídas pelas 

espécies arbustivas referidas no habitat 5330 – matos termomediterrânicos pré-desérticos. 

O mosaico de comunidades vegetais tem como consequência o aumento da diversidade 

florística, embora esta não esteja reflectida no elenco florístico da área de estudo pelas 

razões indicadas. 

 

Figura 7.26 - Prado na área de projecto. 
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O presente habitat distribui-se ao longo de toda a área de estudo, embora bastante 

fragmentado. As comunidades faunísticas são bastante semelhantes às descritas no habitat 

Matos (5330).  

Em relação aos anfíbios, poucas são as espécies que utilizam este tipo de habitat não se 

tendo confirmado a presença deste grupo nos trabalhos de campo.  

Salienta-se que os répteis se encontram bem representados neste tipo de biótopo (seco e 

exposto), tendo sido detectada a presença da Lagartixa–do-mato (Psamodromus algirus).  

Foram identificadas algumas espécies de aves típicas deste biótopo, como: a Felosa-do-

mato (Sylvia undata), o Rouxinol-comum (Luscinia megarhynchos), o Pintassilgo (Carduelis 

carduelis), o Chamariz (Serinus serinus), o Pardal (Passer domesticus), o Melro (Turdus 

merula), a Carriça (Troglodytes troglodytes) e a Andorinha-dáurica (Hirundo daurica). Foram 

ainda registadas as espécies mais típicas de zonas florestais, como: Chapim-real (Parus 

major) e Chapim-azul (Parus caeruleus), o que se justifica por existirem áreas florestadas 

perto dos pontos de amostragem.  

Na comunidade dos mamíferos os prados que apresentam alguma percentagem de 

cobertura de arbustos apresentam importância pela tranquilidade e como locais de refúgio, 

de abrigo e de alimentação. São características as espécies: Raposa (Vulpes vulpes), Lebre 

(Lepus granatensis) e Coelho (Oryctolagus cuniculus) cujos dejectos foram encontrados 

neste biótopo. 

Massas de água 

As comunidades vegetais que se localizam nos cursos de água e respectivas margens da 

área de estudo foram incluídas no presente habitat. As espécies arbóreas estão presentes 

pontualmente ao longo das linhas de água, nomeadamente Fraxinus angustifolia (freixo), 

Populus nigra (choupo-negro) e Salix salviifolia (borrazeira-branca). Estas espécies são 

representantes da classe fitossociológica Salici purpurae-Populetea nigrae que caracteriza a 

etapa climácica dos bosques ripícolas húmidos e caducos da região. Dada a proximidade a 

áreas urbanas e agrícolas, a degradação dos cursos de água é notória e o bosque ripário 

está ausente, permanecendo alguns exemplares arbóreos e alguma vegetação 

característica de ribeiras (Figura 7.27). 



Estudo de Impacte Ambiental relativo ao troço  
da nova conduta adutora entre o Reservatório do  

Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira 
Relatório. Volume 1 – Memória Descritiva 

 

 85 

 

Figura 7.27 -Linha de água na área de projecto. 

Das espécies meso/higrófilas inventariadas, salientam-se Cyperus capitatus (junças), 

Equisetum spp., Eupatorium cannabinum (trevo-cervino), Holcus lanatus (erva-lanar), 

Mentha aquatica (hortelã-da-água), Plantago major (tanchagem-maior), Rorippa nasturtium-

aquaticum (agrião-de-água), Rubus ulmifolius (silva), Scirpoides holoschoenus, Tamus 

communis (uva-de-cão), Typha latifolia (tabúa-larga), Verbena officinalis (albegão) e 

Veronica anagallis-aquatica. Estas espécies são representante das classes fitossociológicas 

Molinio-Arrhenatheretea (vegetação de prados densos que se desenvolvem em solos 

profundos e húmidos) e Phragmito-Magnocaricetea (comunidades helofíticas que colonizam 

zonas pantanosas, lacustres e ribeiras e são dominadas por gramíneas perenes, juncos e 

herbáceas), características do sub-bosque ripícola ou de prados húmidos. 

Apesar da presença pontual de árvores ripícolas e de vegetação de prados e comunidades 

lacustres, o cenário dominante é a presença significativa da espécie exótica e invasora 

Arundo donax (cana), ou mesmo as áreas desprovidas de vegetação.  

Os recursos hídricos de superfície são muito importantes, uma vez que permitem que haja 

uma maior biodiversidade, visto que a envolvente está demasiado alterada pelas zonas 

urbanas e consequente pressão humana, a comunidade faunística das linhas de água 

assume especial importância, nomeadamente ao nível regional, sendo, entre as 

comunidades existentes na área de estudo, a que é considerada mais vulnerável. 

Ao nível dos anfíbios, as zonas húmidas, mesmo que temporárias, desempenham uma 

importante missão no ciclo vital de importantes espécies deste grupo faunístico. No caso da 
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área de estudo apenas foi possível confirmar a presença de Rã-verde (Rana perezi) e Rela-

meridional (Hyla meridionalis). No entanto, isto não significa que estes recursos não sejam 

utilizados por outras espécies que dependem destes biótopos. 

Para os répteis, o meio é pouco propício ao seu desenvolvimento, ainda que possam ocorrer 

as espécies típicas como o Cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) ou a Cobra-de-água-

viperina (Natrix maura), apesar de não ter sido detectada nenhuma espécie de réptil nas 

massas de água em estudo. 

Entre as aves, foram detectadas neste biótopo, espécies comuns de se encontrar junto ao 

meio aquático, como: Melro (Turdus merula), Toutinegra-do-mato (Sylvia undata), Fuinha-

dos-juncos (Cisticola juncidis), Carriça (Troglodytes troglodytes), Alvéola-branca (Motacila 

alba), Cotovia-pequena (Lullula arborea), Toutinegra-de-barrete (Sylvia atricapilla) e 

Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala). 

Entre os mamíferos, apesar de haver várias espécies associadas a estas áreas, não foi 

possível detectar a presença de mamíferos terrestres. No caso dos mamíferos voadores, foi 

confirmada a presença de um Morcego-hortelão (Eptesicus serotinus) e alguns indivíduos do 

género Pipistrellus, que são frequentemente encontrados a caçar sobre as massas de água. 

Ao nível da comunidade piscícola, os dados históricos (de 1932) disponíveis na Carta 

Piscícola (Ribeiro et al., 2007) indicam a presença de duas espécies para a área da Bacia 

Hidrográfica do Rio Jamor: o escalo-do-Sul [Squalius pyrenaicus – estatuto de conservação 

em perigo (EN)] e o verdemã-comum (Cobitis paludica – sem estatuto). 

Essas espécies potenciais não foram recentemente capturadas no âmbito das campanhas 

de amostragem de 2004 e 2006 para a implementação da Directiva-Quadro da Água em 

Portugal. Segundo os dados fornecidos pelo INAG, foram observadas três espécies, das 

quais duas apresentam estatuto de conservação elevado (a boga-portuguesa – 

Iberochondrostoma lusitanicum (criticamente em perigo - CR) e a enguia – Anguilla anguilla 

(espécie em perigo - EN)). A terceira espécie capturada, a carpa (Cyprinus carpio), é uma 

espécie exótica com distribuição alargada no nosso país (Quadro 5 do Anexo 4). 

Áreas agrícolas 

Na área de estudo ocorrem pequenas zonas agrícolas que correspondem a hortas e 

pomares de dimensão diminuta. Nas culturas agrícolas verifica-se a ausência de vegetação 

natural no sub-coberto onde apenas se inventariou espécies de interesse hortícola (e.g. 

Brassica oleracea - Couve) no entanto, é um habitat rico em algumas espécies faunísticas 

com carácter antropogénico. 
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Apesar de não ser improvável a detecção de anfíbios numa zona agrícola, não é um local 

muito típico para se encontrar espécies deste grupo, visto estes estarem associados a 

meios mais húmidos.  

Não foi detectada a presença de nenhuma espécie de répteis, apesar de não ser raro 

detectar a presença de algumas espécies neste tipo de habitats (como por exemplo 

Cobra-rateira). 

Neste tipo de habitat/biótopo, é muito frequente encontrar várias espécies de aves, que se 

alimentem de sementes e insectos frequentes em campos de cultura (nomeadamente 

algumas pragas agrícolas). Temos como exemplo as espécies detectadas na saída de 

campo: Pombo-torcaz (Columba palumbus), Melro (Turdus merula), Felosa-do-mato (Sylvia 

undata), Chapim-azul (Parus caeruleus), Fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis), Carriça 

(Troglodytes troglodytes), Cartaxo (Saxicola torquata), Rouxinol-bravo (Cettia cetti), Felosa-

poliglota (Hippolais polyglotta), Toutinegra-de-barrete (Sylvia atricapilla), Toutinegra-de-

cabeça-preta (Sylvia melanocephala). É também frequente encontrar-se rapinas como o 

Peneireiro (Falco tinnunculus), espécies que se alimentam de pequenos vertebrados (como 

passeriformes e ratos). 

É de extrema importância salientar a presença da Andorinha-do-mar-comum (Sterna 

hirundo) por apresentar um estatuto de “Em Perigo” segundo o Livro Vermelho dos 

Vertebrados (Cabral et al. 2006). Apesar de não estar dada para a área de estudo no Atlas 

das aves (Equipa Atlas, 2008), há registos desta espécie nesta região, segundo a 

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.  

A nível de mamofauna foram detectadas, através da identificação de dejectos, duas 

espécies muito características de áreas agrícolas: Lebre (Lepus granatensis) e Coelho 

(Oryctolagus cuniculus). É de salientar que o Coelho está classificado como “Quase 

Ameaçado” segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados (Cabral et al., 2006) 

Áreas urbanas e artificializadas 

O presente habitat está associado a actividades humanas onde o coberto vegetal está 

alterado e/ou é praticamente inexistente. Foram incluídos neste habitat, as construções 

edificadas, as estradas, os caminhos e as zonas decapadas. Nas áreas urbanas e 

artificializadas foram inventariadas algumas espécies herbáceas de carácter ruderal e 

espécies exóticas utilizadas na ornamentação de jardins e espaços verdes (Figura 7.28).  
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Figura 7.28 - Área artificializada na área de estudo. 

Este é o habitat mais pobre em termos de comunidades faunísticas por vários motivos como 

são exemplo a ausência de áreas de alimentação e perseguição directa por parte dos 

humanos. No entanto, há espécies que se adaptaram a viver nestes meios tendo sido 

detectada a presença de algumas espécies mais antropogénicas. 

A nível de anfíbios, não foram detectadas espécies deste grupo. No que se refere aos 

répteis, é muito frequente encontrarem-se Osgas em áreas humanizadas. Nesta saída de 

campo não foi excepção, pelo que se confirmou a presença da Osga-comum (Tarentola 

mauritanica). 

Graças à sua mobilidade, a comunidade de aves é a mais conspícua nas zonas 

urbanizadas. Foi possível detectar a presença de espécies características deste habitat, 

como o Pombo-torcaz (Columba palumbus), a Rola-turca (Streptopelia decaocto), o Melro 

(Turdus merula) e a Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo). Foi ainda detectada a presença 

de Carriça (Troglodytes troglodytes) e Garça-branca (Egretta garzetta), que sendo espécies 

menos comuns neste tipo de habitat (embora as Carriças possam estar frequentemente 

presentes em jardins), pode pensar-se que estariam de passagem para outros habitats 

adjacentes, nomeadamente áreas florestais. 

Não foram detectados mamíferos terrestres na área urbana e artificializada. No entanto, 

pode confirmar-se a presença de mamíferos voadores, nomeadamente um Morcego-

hortelão (Eptesicus serotinus) e indivíduos pertencentes ao género Pipistrellus. que sendo 

uma espécie muito adaptável a todos os meios, caça frequentemente em torno dos 

candeeiros de rua, que por estes atraírem numerosos insectos nocturnos, os quais 

constituem parte da sua alimentação. 
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7.8.5 Análise global 

A área de estudo apresenta uma diversidade florística considerada baixa, fruto da 

humanização patente na maioria dos biótopos que alberga. 

Do elenco florístico salientam-se quatro espécies com estatuto geográfico ou de 

conservação: Hedera maderensis subsp. iberica (hera; Endemismo ibérico), Quercus suber 

(sobreiro; Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 

de 30 de Junho), Ruscus aculeatus [gilbardeira; Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro (Anexo B-V)] e Ulex densus (tojo-

da-charneca; Endemismo lusitânico).  

A nível dos habitats, observou-se a presença de seis habitats na área de estudo, em que 

apenas um se encontra incluído no Anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro. Os habitats cartografados na área 

de estudo incluem: Habitat 5330: Matos termomediterrânicos pré-desérticos; Áreas 

florestais; Prados; Massas de água; Área agrícola; Área urbana e artificializada. 

No que se refere à componente faunística, pela análise dos dados resultantes da 

amostragem, verifica-se que a generalidade das espécies inventariadas não se encontra 

ameaçada. Nos levantamentos efectuados foram inventariadas 40 espécies de vertebrados, 

correspondendo 28 a espécies de aves, sete aos mamíferos, três a répteis e duas a 

anfíbios. Como referido anteriormente, o facto de a amostragem ter sido realizada com 

vento, nomeadamente com algumas rajadas fortes, também influenciou o facto de terem 

sido detectadas apenas oito passagens de morcegos em que apenas uma, foi possível 

identificar a nível específico. 

Algumas das espécies listadas, segundo a legislação nacional e internacional, apresentam 

algum interesse conservacionista. No entanto, é de salientar a presença de 

Andorinha-do-mar-comum (Sterna hirundo) na área de estudo, por estar classificada como 

“Em Perigo” segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados (Cabral et al. 2006). 

Salienta-se também a presença de duas espécies de peixes com estatuto de conservação 

elevado [a boga-portuguesa – Iberochondrostoma lusitanicum (criticamente em perigo - CR) 

e a enguia – Anguilla anguilla (espécie em perigo - EN)]. 
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7.9 PATRIMÓNIO 

7.9.1 Considerações gerais 

Pretende-se, neste descritor, proceder à caracterização das áreas de incidência do Projecto 

de forma a definir um quadro de referência e a consequente programação de medidas de 

minimização face ao impacte previsto sobre as ocorrências identificadas. 

7.9.2 Metodologia 

7.9.2.1 Pesquisa bibliográfica 

A primeira etapa dos trabalhos consistiu na consulta da base de dados Endovélico, de forma 

a sistematizar todos os sítios arqueológicos conhecidos nas freguesias a abranger pelo 

projecto. Posteriormente, foi solicitado ao IGESPAR, IP, as coordenadas de todos os sítios 

dos concelhos de Sintra e da Amadora de forma a avaliar a incidência da presente obra no 

património arqueológico conhecido.  

Numa segunda etapa procedeu-se à consulta dos relatórios de trabalhos arqueológicos 

realizados na área directamente afectada, e aqueles que se situavam numa área até 200 m, 

procurando-se definir o potencial de cada sítio e, consequentemente, caracterizar os tipos 

de ocupação antrópica já identificados para a área em questão. 

Foi, ainda, contactado o Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal da Amadora. 

7.9.2.2 Metodologia de registo 

Registo Fotográfico 

O registo fotográfico foi realizado em suporte digital, documentando todos os sítios 

registados durante as prospecções. 

Procedeu-se, ainda, ao registo fotográfico de várias áreas ao longo da área a prospectar 

para documentar as situações de visibilidade de diferentes. 

Georreferenciação 

Cada um dos sítios detectados foi georreferenciado através de Global Position System 

(aparelho SporTrak – Magellan com a precisão de 7 m), num sistema de coordenadas UTM. 

Registo dos Elementos Patrimoniais 

Durante os trabalhos de prospecção, foi preenchida uma Ficha para cada sítio onde se 

registaram os seguintes critérios, previamente definidos: 
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Identificação 

– Nº de inventário – número sequencial que identifica o sítio arqueológico ou de 

interesse etnográfico (a sequência numérica é aleatória e contínua); 

– Nome – Nome atribuído ao sítio arqueológico encontrado; 

– Topónimo – Topónimo local onde o sítio se localiza. 

Localização 

– Localização administrativa – Freguesia, Concelho e Distrito onde se localiza o 

sítio identificado; 

– Localização geográfica – Todos os sítios foram localizados cartograficamente, 

indicando-se sempre a Carta Militar de Portugal correspondente 

– P – Paralelo 

– M – Meridiano 

– N – Altitude em metros 

– Proprietário – sempre que seja possível conhecer o proprietário, regista-se esta 

informação neste campo. 

Descrição 

– Tipo de sítio (adaptada da tabela proposta pelo IPA – Instituto Português de 

Arqueologia) – Abrigo, Achado Isolado, Alcaria, Alinhamento, Anfiteatro, Aqueduto, 

Arte Rupestre, Arranjo de Nascente, Atalaia, Azenha, Balneário, Barragem, Basílica, 

Calçada, Canalização, Capela, Casal Rústico, Castelo, Cais, Cemitério, Cetária, 

Chafurdo, Cidade, Circo, Cista, Cisterna, Complexo Industrial, Concheiro, Convento, 

Criptopórtico, Cromeleque, Curral, Depósito, Edifício com interesse histórico, Eira, 

Ermida, Escultura, Estrutura com interesse histórico, Fonte, Forja, Forno, 

Fortificação, Forum, Fossa, Gruta, Hipocausto, Hipódromo, Igreja, Indeterminado, 

Inscrição, Lagar, Laje Sepulcral, Malaposta, Mancha de Ocupação, Marco, Menir, 

Mesquita, Miliário, Mina, Moinho de  Maré, Moinho de Vento,  Monumento 

Megalítico Funerário, Mosaico, Muralha, Muro, Nicho, Nora, Oficina, Olaria, Palácio, 

Paço, Pedreira, Pelourinho, Poço, Pombal, Ponte, Povoado, Povoado Fortificado, 

Recinto, Represa, Salina, Santuário, Sarcófago, Sepultura, Silo, Sinagoga, Talude, 

Tanque, Teatro, Templo, Termas, Tesouro, Torre, Tulhas, Via, Viaduto, Moinho de 

Água, Monte, Laje com Covinhas, Pias, Villa, Açude e Dique, Espigueiro, Quinta, 

Alminha, Cruzeiro. 
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– Cronologia (adaptado da tabela proposta pelo IPA – Instituto Português de 

Arqueologia) - Paleolítico Inferior, Paleolítico Médio, Paleolítico Superior, 

Epipaleolítico/Mesolítico, Neolítico, Neolítico Antigo, Neolítico Médio, Neolítico Final, 

Calcolítico, Calcolítico Final, Bronze Pleno, Bronze Final, Idade do Ferro, 1ª Idade 

do Ferro, 2ª Idade do Ferro, Romano, Romano Republicano, Romano Império, 

Romano Alto Império, Romano Baixo Império, Idade Média, Alta Idade Média, Baixa 

Idade Média, Islâmico, Moderno, Contemporâneo, Pré-História Antiga, Pré-História 

Recente, Proto-História e Indeterminado. 

 

– Contexto Geológico – Entende-se como contexto geológico o substrato geológico 

onde se localiza o sítio arqueológico encontrado. 

Contexto Geológico 

1 Granitos 

2 Xistos 

3 Calcários 

4 Aluviões 

5 Coluviões 

6 Areias 

7 Terraço 

8 Depósitos argilosos 

9 Rochas vulcânicas 

10 Dioritos 

11 Arenitos 

12 Terraço fluvial/cascalheira 

13 Outro 

 

– Implantação Topográfica – Seleccionou-se os seguintes critérios para 

contextualizar topograficamente os sítios encontrados: 

Implantação topográfica 

1 Arriba 

2 Planície 

3 Colina suave 

4 Cerro – topo 

5 Cerro – vertente 

6 Espigão de meandro fluvial 

7 Esporão 

8 Escarpa 
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9 Plataforma / rechã 

10 Planalto 

11 Praia 

12 Várzea 

13 Leito de rio ou ribeiro 

 

– Visibilidade (na paisagem) – Este critério corresponde ao nível de visibilidade do 

sítio arqueológico no território envolvente. 

Visibilidade na paisagem 

1 Destaca-se bem na paisagem 

2 Destaca-se medianamente na paisagem 

3 Diluído na paisagem 

4 Escondido 

 

– Controlo visual (sobre a paisagem) – Nível do controlo visual que o sítio 

arqueológico detém sobre a paisagem. 

Controlo visual sobre a paisagem 

1 Controlo visual total 

2 Controlo condicionado 

3 Controlo restrito (do espaço limítrofe) 

 

– Uso do solo – Utilização actual do solo em que se situa o sítio arqueológico 

(adaptado da tabela proposta pelo IPA – Instituto Português de Arqueologia). 

Uso do solo 

1 Agrícola 

2 Agrícola regadio 

3 Baldio 

4 Florestal 

5 Industrial 

6 Pastoreio 

7 Turismo 

8 Urbano 

9 Pedreira 

10 Areeiro 

11 Pântano 

12 Aterro 



 

 

 

94 
  

 

13 Caminho 

 

– Coberto vegetal – Referência à vegetação (e outras) actualmente existente no local 

onde se localiza o sítio arqueológico. 

Coberto Vegetal e outro 

1 Sem vegetação 

2 Vegetação rasteira 

3 Arbustos ou matos densos 

4 Floresta/mata densa 

5  Floresta/mata pouco densa 

6 Montado 

 

– Dispersão de materiais (em área) – Delimitação relativa da área em que se 

encontram materiais arqueológicos. 

Dispersão de materiais (área) 

1 Extensa 

2 Média 

3 Pequena 

4 Pontual 

 

– Tipo de dispersão (de materiais) – Caracterização qualitativa do tipo de dispersão 

dos materiais arqueológicos. 

Tipo de dispersão 

1 Contínua 

2 Dispersa 

3 Concentrada 

4 Progressiva 

 

– Acessibilidade – Referência ao tipo de acesso ao sítio arqueológico. 

Acessibilidade 

1 Via Rápida 

2 Estrada Nacional 

3 Estrada Municipal 

4 Estradão 

5 Caminho de pé posto 

6 Sem acesso 
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– Trabalhos arqueológicos – Sempre que conhecidos, foram registados trabalhos 

arqueológicos pré-existentes em relação ao presente trabalham. 

Trabalhos arqueológicos 

1 Conservação/Valorização 

2 Escavação 

3 Sondagem 

4 Levantamento 

5 Prospecção 

Materiais arqueológicos – Foram sumariamente descritos os materiais arqueológicos 

encontrados nos sítios arqueológicos localizados. 

Descrição – Descrição das características principais de cada sítio. 

Classificação patrimonial 

Para estabelecer um Valor Patrimonial para os diversos sítios encontrados fixaram-se dez 

descritores (cada um com valores ponderados). Para a obtenção de um Valor Patrimonial 

foram atribuídos Graus de Ponderação a cada um dos descritores, de modo a que aquele 

represente uma média ponderada. 

Descritores 
Grau de 

Ponderação 

Inserção paisagística 1 

Grau de conservação 6 

Monumentalidade 2 

Representatividade 2 

Raridade 4 

Valor histórico 8 

Valor etnográfico 4 

Potencial científico 8 

Potencial pedagógico 2 

Fiabilidade da observação 4 

 

Valores 

3 Elevado 

2 Médio 

1 Reduzido 

0 Sem interesse 

D Indeterminado 
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– Inserção paisagística – relativo ao grau de descaracterização da paisagem 

envolvente / grau de descontextualização do sítio/elemento; 

– Grau de conservação – relativo ao estado de conservação e à especificidade do 

sítio/elemento; 

– Monumentalidade - relativo à imponência do sítio/elemento, tendo em conta as 

suas especificidades; 

– Representatividade – relativa ao tipo de contexto e numa escala regional; 

– Raridade – relativa ao tipo de contexto e numa escala regional; 

– Valor histórico – relativo à importância que pode assumir como documento para a 

história local/nacional; 

– Valor etnográfico – relativo à importância que pode assumir como elemento 

representativo de técnicas e modos de vida locais ou regionais tradicionais; 

– Potencial científico – relativo à importância que pode assumir para a investigação 

de determinada realidade e período; 

– Potencial pedagógico – relativo à sua possibilidade de utilização pedagógica junto 

do público em geral e escolar em particular; 

– Fiabilidade da avaliação – relativo ao grau de observação do sítio/elemento e 

outras condicionantes de avaliação dos descritores. 

Assim, estabeleceram-se 6 Classes de Valor Patrimonial tendo em conta os resultados 

obtidos. 

Classes do Valor Patrimonial 

1 < 2 

2 2 a 4,1 

3 4,2 a 6,2 

4 6,3 a 8,2 

5 8,3 a 10,3 

6 > 10,4 

Avaliação do Impacte e Minimização 

A metodologia adoptada para a identificação e análise dos impactes ambientais tomou em 

consideração o tipo de factores que, em cada uma das fases do Projecto, é responsável 

pela sua ocorrência. Foram também ponderadas as características globais do projecto para 

análise diferenciada dos impactes ambientais na fase de construção, fase de exploração e 

fase de desactivação. No que se refere à importância dos impactes determinados nestas 

fases, adaptou-se uma metodologia de avaliação qualitativa, atribuindo a cada um deles um 

conjunto de parâmetros descritivos das suas características, como abordado no Capítulo 9. 
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7.9.3 Contextualização Histórico-Arqueológica 

7.9.3.1 Concelho da Amadora – Junta de Freguesia da Mina 

A freguesia da Mina foi criada em 10 de Setembro de 1979 e constitui, juntamente com a 

freguesia de Venteira, o centro urbano da Amadora. No início do século XX, grande parte do 

território desta freguesia pertencia a Belas. Refira-se que é nesta freguesia da Mina que 

termina o manto basáltico de Lisboa. 

Ao contrário da generalidade do concelho, onde os vestígios do Neolítico são pouco 

significativos, no território da freguesia da Mina encontra-se um panorama de grande 

riqueza arqueológica. Um pouco por todo o lado apareceram sinais de povoamento dessa 

época e restos ligados a diversas actividades de talhe de sílex. São de realçar as ruínas de 

vários povoados neolíticos como os de Vila Chã, dos Moinhos do Penedo, da Espargueira e 

Baútas, além das conhecidas grutas artificiais de Carenque. A povoação de Vila Chã deve 

ter sido, em tempos, um grande povoado neolítico, continuadamente ocupado, pois existem 

evidências que indicam uma ocupação do Calcolítico. 

Em 1931 Manuel Heleno identificou e escavou as grutas artificiais de Carenque. Junto deste 

sítio localiza-se o povoado de Espargueira, a norte do qual existem referências a outros 

sítios arqueológicos com uma cronologia provável do Calcolítico. A sudeste situam-se os 

Moinhos do Penedo. Na zona de Carenque está ainda o povoado das Baútas. Situa-se num 

dos montes que dá para o vale da ribeira de Carenque. As escavações foram iniciadas pelos 

finais dos anos 60, prolongando-se até 1978. 

O aqueduto romano representa um importante elemento patrimonial, com o seu início na 

barragem romana situada no vale da ribeira de Carenque. Teria como objectivo último o 

abastecimento de água a Olisipo. Os primeiros registos que existem da sua identificação 

datam de finais do século XVI, mas apenas em 1979, na sequência de prospecções 

arqueológicas, se teve conhecimento da sua área. O seu percurso é paralelo ao Aqueduto 

das Águas Livres, atravessando o vale de Carenque. 

7.9.3.2 Concelho de Sintra – Junta de Freguesia de Belas 

O território onde se encontra a vila de Belas apresenta características que determinaram o 

seu povoamento, a sua organização e desenvolvimento. Os limites da paróquia e vila de 

Belas datam do século XII. Os registos arqueológicos encontrados permitem determinar a 

existência da presença humana desde o Paleolitico Médio (40.000 a 30.000 anos a.C.), no 

Neolítico, Calcolítico. Do período de Romanização destacam-se os vestígios da barragem, 

que se localiza na estrada que liga Belas a Caneças. 
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Belas foi vila e sede de concelho até 1855. Até ao liberalismo era composto apenas pela 

freguesia da sede, sendo mais tarde incorporada a freguesia de Barcarena. Tinha, em 1849, 

4 041 habitantes e 49 km². Voltou a obter a categoria de vila em 24 de Julho de 1997. 

7.9.4 Caracterização da situação de Referência 

7.9.4.1 Elementos Patrimoniais 

Necrópole de Carenque (Grutas artificiais do Tojal de Vila Chã ou Carenque) 

A necrópole de Carenque (CNS: 3077) encontra-se classificada como Monumento Nacional 

pelo Decreto nº 26235, de 20 de Janeiro de 1936. As grutas artificiais foram identificadas e 

escavadas por Manuel Heleno em 1932. Correspondem a 3 grutas artificiais escavadas na 

rocha calcária, identificadas por Manuel Heleno em 1932. Estes sepulcros integram-se numa 

tradição cultural-funerária mediterrânica, mas evidenciam também características próprias 

da região do estuário do Tejo. Apresentam uma arquitectura comum: têm acesso por um 

corredor, em regra voltado a Nascente, que comunica com a câmara funerária através de 

um pequeno portal de formas arredondadas. A câmara é de planta subcircular e encimada 

por uma clarabóia rasgada no topo dos afloramentos calcários. Tanto o corredor como esta 

clarabóia estavam cobertos por pesadas lajes de calcário, fechando a estrutura ao exterior 

(www.igespar.pt). 

O complexo funerário é composto por 3 sepulturas colectivas, designadas de Este para 

Oeste respectivamente por Gruta I, II e III. Apresentam uma morfologia comum, que 

consiste num corredor, comunicante com uma câmara funerária através de um pequeno 

portal. A câmara, de planta sub-circular, é encimada por uma clarabóia aberta na rocha 

(Miranda et al, 1999: p. 15). Materiais arqueológicos – líticos (lâminas e pontas de seta em 

sílex, machados de anfibolito polido), cerâmica (taças carenadas, copos canelados e 

cerâmica campaniforme), material votivo (ídolos em calcário, ídolos falange, placas de xisto 

decoradas) (Miranda et al, 1999: p. 16) Cronologia – Neolítico Final / Calcolítico Inicial, 

Calcolítico (com horizonte campaniforme) (Miranda et al, 1999: p. 16). 

Actualmente os três monumentos funerários encontram-se delimitados por uma cerca, não 

sendo possível o seu acesso, dentro do espaço do Reservatório da EPAL. 
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Foto 7.3 – Área vedada da Necrópole de Carenque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.4 – Pormenor de 1 dos monumentos funerários. 

Durante estes trabalhos foram identificadas, fora da área delimitada da necrópole, 3 

possíveis sepulturas, com sinais de limpeza recente da vegetação envolvente. Estas 

correspondem a cavidades ocas que, pela sua tipologia, se podem enquadrar no mesmo 

grupo estrutural das realidades acima descritas.  
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Foto 7.5 – Vista geral das possíveis sepulturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.6 – Pormenor de cavidade. 

Espargueira – Serra das Éguas 

O sítio designado por Esparqueira/Serra das Éguas (CNS: 3955 Processos: S – 03955) 

corresponde a um povoado, aberto, datado do Neolítico Final/ Calcolítico, com um amplo 

domínio todo o vale da Ribeira de Carenque, situando-se na parte superior da encosta 

Oeste do planalto da Necrópole de Carenque. Realizaram-se várias campanhas de 

escavações arqueológicas, onde se recolheram materiais líticos, artefactos em pedra polida 

e material cerâmico. A cerâmica recolhida pode ser dividida em dois conjuntos morfológicos 

e cronológicos distintos. O primeiro, enquadrado num período de transição do neolítico para 

o Calcolítico, é constituído por bordos denteados e formas de carenas altas, e o segundo, 

associado a uma ocupação do sítio num momento tardio do Calcolítico, é constituído por 

cerâmicas com decoração campaniforme, maioritariamente incisas (www.igespar.pt). 
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A serra de Baútas apresenta uma grande densidade de materiais, facto que leva a supor 

que pela proximidade e declive do terreno, se tratam de concentrações de materiais de um 

extenso povoado, o que justifica que se considerem os dois núcleos sob a mesma 

designação (www.igespar.pt). 

O povoado da Espargueira – Serra das Éguas foi identificado por Manuel Heleno em Maio 

de 1932, tendo este investigador levado a cabo trabalhos de prospecção e escavações. 

Gisela Encarnação e P. Rebelo, tendo em conta a leitura efectuada do caderno de campo 

de Manuel Heleno, defendem a hipótese de um só povoado com duas ocupações distintas, 

uma no final do Neolítico, início do Calcolítico, e outra no final do Calcolítico. Nas sondagens 

realizadas pelos autores em 2002, não se registaram contextos arqueológicos preservados, 

estando o substrato geológico a cerca de 10-30 cm da supefície. A gruta, onde realizaram 

igualmente sondagens, também não apresentou vestígios conservados. Tendo em conta o 

exposto, o parecer foi favorável relativamente à ocupação imobiliária da área em causa 

(Encarnação, Rebelo, 2003). 

Numa 2ª fase de trabalhos arqueológicos realizados neste sítio, Gisela Encarnação e Vera 

Freitas concluíram que as duas áreas identificadas por Manuel Heleno como sendo a 

Espargueira e a Serra das Éguas correspondem ao mesmo povoado. (Encarnação, Freitas, 

2006: 65). 

Relativamente à componente artefactual recolhida nesta intervenção, as autoras atribuem 

uma cronologia entre o final do Neolítico/ início do calcolítico, correspondente à fase de 

construção da Necrópole de Carenque nas imediações do sítio, e o final do Calcolítico, com 

as cerâmicas campaniformes, a que corresponde a 2ª fase de ocupação da referida 

necrópole (Encarnação, Freitas, 2006: p. 65). 

Nos 124m2 que foram intervencionados (divididos por 31 quadrículas), verificou-se que para 

além da quase total ausência de vestígios arqueológicos na possível zona de assentamento 

no topo do Cerro (Sector 1 – quadrículas A a G; Sector 2 – quadriculas A, B, D e E; Sector 

IV – quadrícula A), o espólio recolhido foi atribuído, na sua quase totalidade, ao Neolítico 

Final/ Calcolítico Inicial (Encarnação, Freitas, 2006: p. 65). A cerâmica campaniforme 

recolhida na escavação de 2005 é provenientes da zona do fundo do vale (recolhas de 

superfície ou contextos secundários), não sendo possível atribuir uma zona específica à 

ocupação do Calcolítico Final (Encarnação, Freitas, 2006: p. 65). 

De acordo com as medidas de minimização propostas por Gisela Encarnação e Vera 

Freitas, qualquer intervenção urbanística no Sector III deverá ser alvo de acompanhamento 

arqueológico, ainda que as autoras descartem a possibilidade de existirem estruturas 

positivas na área em questão. Consideram ainda que o Sector II corresponde à zona 

principal de ocupação, no entanto, a escassez de elementos levou a que propusessem o 

alargamento da área de escavação. (Encarnação, Freitas, 2006: p. 66) No Sector I a 
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informação recolhida é díspar uma vez que se escavaram quadrículas (Sudeste) sem 

espólio e outras (a Sudoeste) com abundantes materiais só com material pré-histórico, mas 

resultante do arrastamento de zonas mais elevadas. (Encarnação, Freitas, 2006: p. 66). 

Nos trabalhos arqueológicos realizados numa 4ª fase foi registado um alinhamento pétreo 

(calcário), propondo a investigadora que qualquer projecto de construção no Sector I deverá 

ser antecedido trabalhos arqueológicos prévios, enquanto nos Sectores II e III é proposto 

acompanhamento arqueológico (Encarnação, 2007: p. 19). 

Durante a 5ª fase de trabalhos foi registada parte de uma estrutura pré-histórica com espólio 

associado (Neolítico Final/ Calcolítico Inicial). A autora apresenta paralelos em Leceia 

(Oeiras) e Vale de Lobos (Sintra), indiciando a presença de uma cabana de forma oval, 

hipótese que apenas poderia ser confirmada com uma intervenção em área. É proposta uma 

área de reserva arqueológica, onde não se poderão realizar quaisquer movimentações de 

terras até ser possível a percepção global do Sector I (Encarnação, 2008: p. 23). 

Relativamente à área de reserva arqueológica, o IGESPAR, ainda que tendo manifestando a 

sua concordância com a proposta apresentada, chama a atenção para o facto de o instituto 

não poder aprová-la, em virtude da figura prevista no nº 2 do Artº 75º da Lei nº 107/2001, de 

8 de Setembro ainda não se encontrar aprovada (em 09-09-2009). Assim, o enquadramento 

legal deverá ser-lhe dado por um IGT promovido pela autarquia (Ofício IGESPAR 07348, de 

09 de Setembro de 2009). 

No âmbito do Estudo Arqueológico de impacto da Estrutura Viária Principal da Zona Norte 

da Amadora (Via T1 – Troço Norte-Sul), que incidiu nos sítios de Casal de Vila Chã Sul, 

Casal de Vila Chã Norte e Espargueira/Serra das Éguas (Encarnação, 2001c) foram 

realizados trabalhos arqueológicos, onde não se registou quaisquer contextos arqueológicos 

preservados. Em Casal de Vila Chã Sul realizaram-se 4 valas, num total de 46m, sendo a 

componente artefactual recolhida escassa, destacando 1 fundo de cerâmica cinzenta, 

datada da Idade do Ferro, proveniente da Vala 1. Em Casal de Vilã Chã Norte realizou-se 

uma vala com 70m, onde se recolheram materiais líticos em sílex, em quantidade pouco 

representativa. Gisela Encarnação propõe, face aos resultados obtidos, que o povoado se 

situe a uma cota superior ou que tenha sido destruído nos anos 80 do século XX pela 

construção do depósito de Águas da EPAL. 

Relativamente à incidência deste projecto no sítio da Espargueira/Serra das Éguas, 

realizaram-se 3 valas, uma extensão de 21m, onde se recolheu 1 fragmento sem forma de 

cerâmica calcolítica e 1 furador em sílex. A autora refere que este povoado se situava no 

topo da elevação que tem vindo a ser erodida, considerando que será pertinente que as 

investigações arqueológicas incidam preferencialmente na encosta Sul, menos erodida 

(Encarnação, 2001c). 
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A vegetação existente no local durante o período em que se realizaram as prospecções 

condicionou a visibilidade do terreno, no entanto, os dados resultantes dos diversos 

trabalhos arqueológicos já realizados neste sítio, assim como as medidas de minimização 

daí decorrentes, representam elementos suficientes para definir uma elevada sensibilidade 

arqueológica para esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.7 – Vista do sítio da Espargueira/Serra das Éguas (Janeiro 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.8 – Vistas do sítio da Espargueira/ Serra das Éguas (Janeiro 2011). 

Aqueduto Romano 

As primeiras referências ao aqueduto romano (CNS: 4030 Processos: S – 04030) datam do 

final do 3º quartel do século XVI e são feitas por D. Francisco d’Holanda em carta dirigida a 

D. Sebastião, onde o autor procurava justificar a necessidade da construção de um 

aqueduto para abastecer Lisboa, dando o exemplo dos romanos (Viegas, Gonzalez, 1997: 
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p. 1). Em 1617, o arquitecto Pero Nunes Tinoco propõe um traçado para o futuro aqueduto, 

tomando como referência a construção de uma antiga barragem. Este mesmo autor refere 

no Roteiro da Água Livre elementos de construção romana junto à fonte da Água Livre. Em 

1620 Leonardo Turriano, em carta remetida ao rei, enuncia quatro caminhos possíveis para 

o novo aqueduto, referendo-se explicitamente ao trajecto do aqueduto romano. Manuel da 

Maia em considerações sobre o projecto de condução das Águas Livres ao bairro Alto, 

datadas de 1731, dá notícia “[...] de hum Aqueducto antigo [...]” (Viegas, Gonzalez, 1997: p. 

2). Em 1896, Miranda de Montenegro refere a existência de “[...] vestígios de antigas 

construções observadas (...) no caminho das Águas Livres, à porcalhota, Almarjão e 

Rascoeira” que admite pertencerem a um antigo aqueduto construído pelos romanos 

(Viegas, Gonzalez, 1997: p. 2). 

D. Fernando de Almeida data a construção do aqueduto romano do século III (Almeida, 

1969: p. 81): “o interior do muro foi construído em opus incertum; nele usaram pedras 

irregulares. De tamanho variável, mais ou menos entre 0,18x0,08 m e 0,09x0,05 m, ligadas 

por argamassa feita com cal parda, areia bastante fina e pedaços de cerâmica comum, 

encarnada, não muita, e de dimensões mais ou menos entre 0,01 m e 0,04 m. Os 

paramentos estão revestidos com pedra obtida no local e talhada à maneira de uma rude 

opus quadratum pseudoisodomon. (Almeida, 1969: p. 81) A Barragem (que não é abrangida 

pelo presente projecto) fica, em linha recta, a cerca de 10 km de Lisboa. 

Foram detectados vários vestígios dispersos do Aqueduto romano entre as localidades da 

Amadora e Carenque. Na maior parte do percurso a caleira assenta sobre um alicerce, 

relativamente pouco fundo, constituído por pedaços de basalto. É protegido no interior por 

uma camada de opus signinum de pouco menos de 1cm, porém nalguns sítios foram 

identificadas novas camadas com o objectivo de melhorar a impermeabilização da caleira 

(www.igespar.pt). 

O Aqueduto tinha origem na Barragem Romana de Belas, dirigindo-se ao longo da cumeada 

sobranceira ao vale da ribeira de Carenque para a Amadora. O seu traçado foi interceptado 

no século XVIII pelo Aqueduto das Águas Livres, tendo-se identificado 14 troços deste 

aqueduto numa extensão aproximada de 1 300 m (Miranda et al, 1999: p. 34). 

No Processo nº 79/1(12) do IPPC é feita referência ao aparecimento de uma parte do 

presumível aqueduto romano que abastecia Olisipo (1978), com fotografias a preto e branco 

de troço do aqueduto, desenhos (pela análise do desenho a construção é feita em basalto e 

opus incertum). Contempla igualmente a localização na CMP (sai da Amadora, vai por 

Baútas, Gargantada e acaba antes de Carenque). António Guilherme Branco Gonzalez e 

Paulo Jorge Miguel Bastos, do Centro Cultural Jorge Gameiro, referem que a cota média é a 

dos 138m, enquanto a caleira do aqueduto das águas livres (século XVIII) rondará a dos 

139/ 140m. A caleira do aqueduto romano assenta directamente no solo, somente com uma 

base de 18 a 23cm. Os autores fazem um apanhado dos troços onde ainda são visíveis 
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vestígios do aqueduto e referem que em determinadas áreas, devido ao impacto urbanístico, 

nem sempre devidamente legalizado, já não são visíveis quaisquer troços. Na maior parte 

do percurso a caleira assenta num alicerce, relativamente pouco fundo, constituído por 

pedaços de basalto, não apresentando a caleira nenhum pedaço desta rocha, apenas sílex 

e calcário regional. Apenas em parte do percurso (entre Gargantadas e Baútas) estaria 

assente num muro alto, de grandes pedras, talvez pelo facto de ser já na zona calcária. É 

protegido interiormente por uma camada de opus signinum, de pouco menos de 1cm, 

porém, em alguns pontos pôde detectar-se que foram colocadas novas camadas para 

melhorar a impermeabilização da caleira. Esta caleira, normalmente formada de opus 

incertum com pequenos pedaços de calcário e sílex de camadas calcárias da região, 

apresenta-se pelo menos num ponto à entrada da Amadora, formada por grandes pedras 

mal aparelhadas exteriormente, que mais parece um remendo (Processo nº 79/1(12) do 

IPPC). 

Em 1979 realizaram-se sondagens arqueológicas, junto do Bairro da Mina (António 

Gonzalez); sobre partes melhor conservadas e trabalhos de prospecção; 1991 e 1992 – 

limpeza sumária da estrutura nas sondagens já realizadas, levantamento topográfico do seu 

percurso, registo gráfico da estrutura (Viegas, Gonzalez, 1994: p.30). 

Posteriormente realizaram-se pequenas sondagens sobre partes melhores conservadas do 

aqueduto, de forma a permitir a identificação da sua estrutura e forma. As sondagens foram 

acompanhadas de trabalhos de prospecção, que permitiram a identificação de novos troços 

do aqueduto no seu percurso pelo vale da Ribeira de Carenque, a sul desta povoação. Foi 

ainda realizado o seu levantamento topográfico (Viegas, Gonzalez, 1997). 

O aqueduto apresenta-se muito destruído na maior parte do trajecto conhecido. É formado 

tipicamente por uma base de opus caementicium, de secção aproximadamente rectangular, 

com cerca de 0,25 m de altura por 1,10 m de largura, assentando no terreno sobre um 

enchimento de regularização do substrato, constituído por pedra basáltica, Sobre esta base 

existem duas paredes laterais, também de opus caementicium e de secção 

aproximadamente rectangular, com cerca de 0,30 m de largura e 0,35 m de altura, que 

limitam entre si a caleira, com as dimensões aproximadas de 0,40 m de largura e 0,35 m de 

largura. A caleira estava revestida por uma camada de aproximadamente 2,5 cm de 

espessura de opus signinum que teria a finalidade dupla de impermeabilização e de criar 

uma superfície lisa de forma a reduzir o atrito do escoamento de água. Na zona de 

intersecção das paredes laterais com a base da construção, à semelhança do que ocorre 

frequentemente em piscinas e tanques romanos, o revestimento de opus signinum era mais 

espesso, apresentando uma convexidade com um raio aproximado de 7 cm (Viegas, 

Gonzalez, 1997: p. 3). 
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No Ofício 296/97 de 9 de Julho de 1997 dá-se conta da destruição parcial do aqueduto 

romano por estaleiros de obras na linha férrea Lisboa-Sintra, a cargo do Gabinete do Nó 

Ferroviário (sectores 3 e 4 e truncou os sectores 1 e 2). 

Aqueduto das Águas Livres e Aqueduto da Mata 

O Aqueduto das Águas Livres abrange os concelhos de Oeiras, Odivelas, Lisboa, Sintra e 

Amadora, tendo o presente projecto uma incidência directa neste monumento na Rua do 

Arco (Amadora) e no Alto do Machado (Sintra). 

O aqueduto das Águas Livres é Monumento Nacional Classificado como MN - Monumento 

Nacional (Decreto n.º 5/2002, DR, 1ª Série-B. nº 42, de 19-02-2002 (alargou a classificação 

do Decreto de 1910 que classificava apenas o Aqueduto das Águas Livres, compreendendo 

a Mãe de Água, em Lisboa) Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23-06-1910; ZEP - 

Portaria n.º 398/2010DR, 2.º série, n.º 112, de 11-06-2010 (Bairro Alto); Portaria n.º 512/98, 

183, de 10-8-1998 (Museu Nacional de Arte Antiga e imóveis classificados na sua área 

envolvente); Portaria n.º 1099/95, DR 1.ª série B, n.º 207, de 7-9-1995 (troço das 

Amoreiras); Portaria n.º 1092/95, DR 1.ª série B, n.º 206, de 6-9-1995 (troço entre 

Campolide e a Av. Eng.º Duarte Pacheco). 

A construção do Aqueduto das Águas Livres surge na sequência dos vários problemas que 

o deficiente abastecimento de água provocava à cidade de Lisboa. Na 1ª metade do século 

XVIII a disponibilidade financeira, resultado do dinheiro proveniente do Brasil, e sobretudo 

as receitas derivadas do imposto designado por real de água, pago pela população de 

Lisboa, a que se juntou uma conjuntura política, social e cultural favoráveis, potenciaram a 

construção do aqueduto (Rossa, 1994: p. 71). A obra iniciou-se em 12 de Maio de 1731, 

data do alvará régio. (Rossa, 1994: p. 71; Moita, 1990: p. 27).  

Inicialmente ficou encarregue do projecto o arquitecto António Canevari, que seria afastado 

sete meses depois. D. João V nomeou, então, uma comissão de direcção composta por 

Manuel da Maia, Azevedo Fortes e José da Silva Pais, que seria substituída 1 ano depois 

por Manuel da Maia, arquitecto de nomeada que esteve apenas três anos à frente do 

estaleiro, passando este a ser comandado, em 1736, por Custódio Vieira (Rossa, 1994: p. 

71-72). 

No final da década de 40, durante o comando de Carlos Mardel, que trabalhava no aqueduto 

desde 1735, a água chegou finalmente a Lisboa, construindo-se, então, o Arco das 

Amoreiras, em sinal de comemoração pelo facto. Nas décadas seguintes, o sistema de 

abastecimento foi alargado, quer com a construção de pontos de captação, quer com a 

edificação de fontes dispersas pela cidade. Nos reinados de D. José e de D. Maria, o 

aqueduto adquiriu genericamente a forma que ainda hoje mantém, como uma cadeia 
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labiríntica e complexa de condução de águas 

(http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/342921/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.29 – Planta do Aqueduto desde as nascentes até à Porcalhota (in D. João V e o 
abastecimento de Água a Lisboa. Catálogo da Exposição no Palácio Galveias). 

O actual concelho da Amadora é atravessado por 8 km do aqueduto. Inicia-se neste 

concelho em São Brás, na Mãe de Água Nova, seguindo através de um canal principal até à 

Buraca, com outros ramais secundários de menor extensão. Na estrada entre Belas e 

Caneças localiza-se um importante trecho, composto por uma sucessão de arcadas, de 

volta perfeita, que mantém a conduta de água à altura inicialmente definida 

(http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/342921/). 

Na freguesia da Mina existe uma mina de água (que chegou, mesmo a dar o nome à 

freguesia), cujo aproveitamento deve remontar ao século XVIII. Actualmente esta mina 

encontra-se ainda activa, servindo de abastecimento ao lago do Parque Central da freguesia 

(http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/342921/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.9 – Vista geral da área do Aqueduto das Águas Livres. 
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Foto 7.10 – Pormenor do aparelho construtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.11 – Estrutura adoçada ao Aqueduto. 

No actual concelho de Sintra localizam-se as fontes mais longínquas, em particular na zona 

florestal de Vale de Lobo. É a partir da mítica fonte da Água Livre, já presumivelmente 

mencionada no século XII, que o aqueduto que abastece Lisboa adquiriu o seu nome. A 

abundância de águas subterrâneas na actual área da freguesia de Belas motivou a 

construção de diversas captações e quatro ramais de ligação que, percorrendo as diversas 

mães-de-água, descarregavam no ramal principal que levava a Lisboa 

(http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/155894/). 
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Foto 7.12 – Vista geral da área do Aqueduto com impacte parcial. 

Um destes ramais corresponde ao Aqueduto da Mata, aquedutos subsidiário que nascia, tal 

como o nome indica, na Quinta da Mata, próximo do Telhal. Tem a construção datada da 2ª 

metade do séc. XIX e fazia a ligação para o Aqueduto Geral das águas de outros aquedutos 

subsidiários, tal como o Aqueduto de Vale de Lobos, o do Brouco e o de Vale Figueira. 

Para o traçado deste aqueduto subsidiário também se prevê que a natureza do impacte seja 

parcial, apesar de não ter sido identificado à superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.13 – Troço do Aqueduto das Águas Livres na actual propriedade da Polícia de 
Intervenção, Belas. 

No Desenho 04 apresenta-se a Carta de Ocorrências Patrimoniais e visibilidade do Solo. 
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7.10 PAISAGEM 

7.10.1 Considerações gerais 

A paisagem é a superfície do território que é visível de um determinado ponto de 

observação. Esta, para além de depender da percepção humana, tendo assim uma 

interpretação subjectiva, é a expressão de recursos biofísicos e biológicos e, na maioria das 

situações, contém em si a expressão da acção humana sobre o território. 

Desta forma, para a área de influência do projecto agora em análise, considerou-se 

relevante caracterizar uma área cuja percepção humana possa apreender, e se é verdade 

que de determinados pontos de visualização a vista abarca uma extensão muito maior de 

território, também é verdade que, embora avistado, este não é perceptível, isto é, o 

observador não tem a capacidade para distinguir os diversos elementos que compõem a 

paisagem. 

A zona de intervenção do projecto tem uma área bastante reduzida e desenvolve-se num 

território pouco diverso no que se refere à topografia e ao uso do solo, dado que todo o 

traçado se desenvolve em área urbana. 

No que se refere às funcionalidades da paisagem, a cidade marca presença ao longo de 

todo o traçado da conduta adutora, variando apenas as funcionalidades ao longo deste. 

Assim, as áreas habitacionais intercalam-se com áreas de comércio e serviços e com 

espaços verdes urbanos. 

7.10.2 Metodologia 

O estudo da paisagem compreende dois aspectos principais: 

– considera a paisagem como um todo, assumindo como indicadoras as inter-relações 

entre os elementos inertes (solo, água, ar) e vivos (a fauna, a flora e o Homem); 

– considera o efeito cénico da paisagem, atendendo à expressão dos valores estéticos, 

plásticos e emocionais do observador face ao meio natural. Sob este ponto de vista a 

paisagem é interpretada como a expressão espacial e visual do meio físico. 

Para a avaliação da paisagem envolvente ao traçado da conduta, serão caracterizados três 

parâmetros: Capacidade de Absorção Visual da Paisagem; Qualidade da Paisagem; e 

Sensibilidade da Paisagem a elementos novos. 

Qualidade visual da paisagem 

A valorização da paisagem é feita com recurso à análise de diversos parâmetros intrínsecos 

da mesma. Na paisagem da área de estudo, os factores determinantes para a avaliação da 

qualidade da paisagem são os declives como valores naturais, a ocupação do solo 
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(subunidades de paisagem) e a presença de elementos desvalorizadores, de que são 

exemplo as linhas de alta tensão ou edificações de menor qualidade arquitectónica, 

enquanto elementos exógenos. 

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

A Capacidade de Absorção Visual é entendida como a capacidade que a paisagem possui 

para absorver ou integrar as actividades humanas sem alteração da sua expressão e 

carácter e da sua qualidade visual. Assim, esta característica é mais elevada numa 

paisagem urbana como a da área de estudo do que numa paisagem rural, e é dependente 

da localização do observador e da obra a realizar. 

Assim, quanto maior for a capacidade de absorção visual de um local, menor será o impacte 

causado na paisagem pelos elementos exógenos a introduzir. Deste modo, a absorção 

visual dependerá essencialmente da morfologia do território, da ocupação actual do solo e 

da acessibilidade a potenciais observadores. 

Sensibilidade da Paisagem 

A síntese da avaliação da sensibilidade da paisagem faz-se através do cruzamento da 

análise da Qualidade e da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem. O estabelecimento 

de pares ordenados (quadro seguinte) permite delimitar zonas homogéneas de sensibilidade 

à implantação da conduta adutora. 

Quadro 7.5 – Quadro síntese para avaliação da sensibilidade da paisagem. 

                              Qualidade 
da 

                             paisagem 
Absorção visual 

Elevada Média Baixa 

Elevada Elevada Elevada Baixa 

Média Muito elevada Elevada Média 

Baixa Muito elevada Muito elevada Média 

A sensibilidade da paisagem é dependente das características do projecto, facto que 

facilmente se explica dado que não é indiferente qual a obra a executar em determinado 

meio, nem o modo como esta obra será executada. 

Metodologicamente, a alteração introduzida pela implantação do projecto será avaliada pela 

alteração da qualidade visual da paisagem e, consequentemente, da sua sensibilidade. À 

alteração verificada corresponde uma variação da qualidade e sensibilidade da paisagem, 

mas não na capacidade de absorção visual da mesma, dado que a bacia visual da 

envolvente, de um modo geral, é mantida. 
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7.10.3 Caracterização da paisagem na área de estudo 

A área de estudo foi definida atendendo às características do projecto e da paisagem do 

local. Assim, adoptou-se um corredor com a largura de 6 000 m centrados no eixo da 

conduta adutora (3 000 m para cada lado dos eixos). 

Esta área, embora pareça pequena, é suficiente para garantir que a análise da capacidade 

de absorção visual e de sensibilidade da paisagem é efectuada sobre todo o território que é 

necessário abranger, isto é, as áreas que avistam e são avistadas pelo projecto. 

Dada a reduzida dimensão da área de estudo, a sua paisagem é relativamente homogénea, 

caracterizada por uma sucessão de montes e vales, cujo ponto mais elevado corresponde à 

Serra da Silveira, na margem esquerda da ribeira de Carenque. O traçado desenvolve-se 

sobretudo em áreas urbanizadas e maioritariamente afectas a usos residenciais ou 

industriais, estes últimos com características de comércio e serviços. 

 

Foto 7.14 – Vista para zona urbana na área de estudo. 

Pontualmente existem ainda espaços verdes que, na sua maioria, correspondem a áreas 

verdes urbanas e pequenas zonas agrícolas (hortas e pomares). 

 
Foto 7.15 – Pequeno pomar na área de estudo. 
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Dada a proximidade a áreas urbanas e agrícolas, as linhas de água presentes da área de 

estudo apresentam-se bastante degradadas, observando-se a elevada cobertura de 

espécies exóticas e infestantes nas suas margens. 

 
Foto 7.16 – Vegetação ribeirinha da Ribeira de Belas. 

De um modo geral, a Qualidade Visual da Paisagem da área de estudo é considerada baixa, 

dada a presença abundante elementos exógenos desvalorizadores da mesma, como linhas 

de alta tensão e edificações de pouca qualidade arquitectónica. 

Por outro lado, sendo uma paisagem predominantemente urbana, possui uma capacidade 

elevada de integração das actividades humanas, neste caso, os trabalhos de implantação 

da conduta e actividades associadas, sem alteração da sua expressão. Refere-se que a 

conduta adutora será enterrada pelo que, na fase de exploração, a presença de elementos 

exógenos directamente relacionados com a mesma será pontual e traduzir-se-á num 

conjunto de órgãos de manobra e segurança e de ligação entre condutas (câmaras de 

derivação, descargas e ventosas). A paisagem da área de estudo apresenta, assim, uma 

elevada capacidade de absorção visual. 

Desta forma, tendo em conta a baixa Qualidade Visual e elevada Capacidade de Absorção 

Visual da Paisagem da área de estudo, analisando o Quadro 7.5 conclui-se que a 

sensibilidade da paisagem a elementos novos é baixa. 

7.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

7.11.1 Considerações gerais 

O desenvolvimento e ordenamento do território assentam no sistema de gestão em vigor 

(Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-

Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, e 310/2003, de 10 de Dezembro, pelas Leis n.º 58/2005, de 

29 de Dezembro, e 56/2007, de 31 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de 
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Setembro) cujos instrumentos, em função do seu âmbito e da sua vinculação jurídica, 

possuem como finalidade planear, ordenar e gerir de forma sustentável os espaços que 

constituem o território nacional. Uma vez que a implantação deste projecto não se faz num 

vazio territorial, foram identificados os instrumentos mais relevantes para o seu 

enquadramento. 

7.11.2 Planos Regionais de Ordenamento do Território 

Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Tejo 

Os concelhos de Sintra e Amadora, onde se localiza o projecto, são abrangidos pelo Plano 

de Bacia Hidrográfica do Tejo, um documento aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º18/2001, de 7 de Dezembro (Diário da República n.º283, I Série-B, de 7 de Dezembro). 

Trata-se de um plano sectorial que assenta numa abordagem conjunta e interligada de 

aspectos técnicos, económicos, ambientais e institucionais e envolve os agentes 

económicos e as populações directamente interessadas, tendo em vista estabelecer, de 

forma estruturada e programática, uma estratégia racional de gestão e utilização da bacia 

hidrográfica do Tejo, em articulação com o ordenamento do território e a conservação e 

protecção do ambiente. 

Pretende-se, através deste Plano, apresentar um diagnóstico da situação existente na bacia 

hidrográfica do Tejo, definir os objectivos ambientais de curto, médio e longo prazos, 

delinear propostas de medidas e acções e estabelecer a programação física, financeira e 

institucional das medidas e acções seleccionadas, tendo em vista a prossecução de uma 

política coerente, eficaz e consequente de recursos hídricos, bem como definir normas de 

orientação com vista ao cumprimento dos objectivos enunciados. 

A bacia hidrográfica do Rio Tejo cobre um total de mais de 80 000 km2, dos quais 24 

650 km2 são em Portugal, o que representa mais de 28% da superfície do território 

português. Por ela são totalmente abrangidos os Distritos de Santarém e Castelo Branco e 

uma parte significativa dos Distritos de Lisboa, Leiria, Portalegre, Guarda, Évora e Setúbal. 

As grandes linhas estratégicas que deverão orientar a gestão dos recursos hídricos da área 

do PBH do Tejo são: 

– Satisfação das necessidades de água em condições social, ambiental, e 

economicamente aceitáveis e priorização da sua afectação em situações de 

escassez;  

– Protecção, reabilitação e requalificação do meio hídrico, respeitando as exigências 

normativas relativas aos diversos usos com particular atenção para as zonas 

ecologicamente mais vulneráveis ou de maior interesse conservacionista;  

– Controle das situações de risco de poluição das águas superficiais e subterrâneas;  
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– Valorização dos recursos (energéticos, navegação fluvial, pesca, recreio e lazer e 

extracção de inertes), visando o aumento da valia efectiva e das potencialidades 

aproveitáveis dos recursos hídricos, a melhoria da eficiência da utilização da água, a 

sua poupança e o ordenamento da utilização do domínio hídrico, suportado por um 

regime económico–financeiro que procure internalizar os custos ambientais e de 

escassez;  

– Protecção da natureza, visando a sustentabilidade e a valorização paisagística e 

ambiental dos ecossistemas aquáticos e terrestres associados; 

– Protecção contra situações hidrológicas extremas, visando minimizar os riscos e as 

incidências associadas à ocorrência de situações de seca ou de cheia; 

– Adequação do quadro normativo e institucional de forma a estarem aptos à 

concretização das medidas e acções previstas no Plano e a uma adequada gestão 

dos recursos hídricos; 

– Proposta de medidas para integração com outros planos no âmbito do ordenamento 

do território. 

Entretanto, o Planeamento e Gestão dos Recursos Hídricos sofreram importantes alterações 

de paradigma, decorrentes da transposição para o direito nacional da Directiva Quadro da 

Água (DQA), através da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro). 

A Lei da Água veio instituir que a gestão da água passa a ter lugar por Região Hidrográfica, 

passando a sua responsabilidade para as Administrações de Região Hidrográfica 

(instituídas pelo Decreto-Lei n.º 208/2007, de 29 de Maio). 

A área de estudo insere-se então na Região Hidrográfica n.º 5 – Tejo, sob gestão da 

Administração de Região Hidrográfica (ARH) do Tejo. 

Actualmente encontra-se em fase de consulta pública o Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica (PGRH) do Tejo que, uma vez concluído e aprovado, irá, na prática, substituir 

para este território o supracitado PBH do Tejo. 

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) 

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) definem a estratégia regional de 

desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e 

considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de 

referência para a elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do Território. Neste 

sentido, constata-se que a área em estudo se encontra abrangida pelo Plano Regional do 

Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML). Este Plano, 

ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril, publicado no 

Diário da República n.º 82, I Série B. 
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O PROTAML é um instrumento estratégico fundamental que pretende estabelecer o 

adequado ordenamento do território da área metropolitana de Lisboa. 

Abrangendo os municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, 

Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, 

Sintra e Vila Franca de Xira., o PROTAML tem os seguintes objectivos fundamentais: 

– A contenção da expansão da área metropolitana de Lisboa, sobretudo sobre o litoral 

e as áreas de maior valor ambiental, bem como nas zonas consideradas críticas ou 

saturadas do ponto de vista urbanístico; 

– A diversificação das centralidades na estruturação urbana, nas duas margens do 

Tejo, com salvaguarda da paisagem e dos valores ambientais ribeirinhos, suportada 

numa reorganização do sistema metropolitano de transportes, no quadro de uma 

estratégia de mobilidade para a área metropolitana; 

– A salvaguarda da estrutura ecológica metropolitana, que integra os valores naturais 

mais significativos desta área e que desempenham uma função ecológica essencial 

ao funcionamento equilibrado do sistema urbano metropolitano; 

– A promoção da qualificação urbana, nomeadamente das áreas urbanas degradadas 

ou socialmente deprimidas, bem como das áreas periféricas ou suburbanas e dos 

centros históricos. 

Segundo o PROTAML, as administrações municipais com competência na fiscalização ou 

na concessão do abastecimento de água devem melhorar os sistemas de adução, reserva e 

distribuição, detecção e reparação de fugas, de forma reduzir a probabilidade de avarias e 

interrupção de funcionamento e prevenir a possibilidade de contaminação da água no 

percurso entre a estação de tratamento e o consumidor. Desta forma, o projecto objecto do 

presente EIA está em conformidade com os objectivos preconizados no âmbito do 

PROTAML. 

Face às modificações económicas e territoriais ocorridas desde a sua publicação, em 2002, 

tornou-se necessário promover a alteração do PROT-AML. Tendo terminado a fase de 

consulta pública a 31 de Janeiro de 2011, aguarda-se neste momento a publicação do novo 

Plano. 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML) 

Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto (Lei 

de Bases da Política Florestal), nomeadamente os relativos ao aumento da produção 

florestal e à conservação da floresta e dos recursos naturais associados, implicam, entre 

outras medidas de política, a adopção de Planos Regionais de Ordenamento Florestal 
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(PROF), promovendo a produção sustentada de bens e serviços por eles fornecidos e 

definindo zonas de intervenção prioritária para os diversos agentes públicos e privados. 

Para além dos objectivos gerais de curto prazo acima descritos, no futuro, a adopção destes 

instrumentos de ordenamento e planeamento florestal permitirá igualmente a aplicação 

regional não só das directrizes estratégicas nacionais mas também a monitorização da 

gestão florestal sustentável, de acordo com critérios actualmente em discussão em diversos 

fóruns nacionais e internacionais. 

Como instrumentos sectoriais de gestão territorial, os PROF deverão compatibilizar-se com 

os instrumentos de desenvolvimento e de planeamento territorial e assegurar a contribuição 

do sector florestal para a sua elaboração e alteração, no que respeita especificamente à 

ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, através da integração 

nesses planos das acções e medidas propostas. 

O Decreto-Lei n.º 204/99, de 9 de Junho, regula o processo de elaboração, de aprovação, 

de execução e de alteração dos planos regionais de ordenamento florestal a aplicar nos 

espaços florestais, nos termos do artigo 5° da Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto (Lei de Bases 

da Política Florestal). 

Assim, os princípios orientadores da Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto (Lei de Bases da Política 

Florestal), e as orientações e objectivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento 

Sustentável da Floresta Portuguesa consagram pela primeira vez instrumentos de 

ordenamento e planeamento florestal, que, definindo directrizes relativas à ocupação e ao 

uso dos espaços florestais e de forma articulada com os restantes instrumentos de gestão 

territorial, promoverão, em ampla cooperação entre o Estado e os proprietários florestais 

privados, a gestão sustentável dos espaços florestais por eles abrangidos. 

Na área de estudo, o espaço florestal existente fica sujeito às normas de gestão constantes 

do Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML). 

Este plano, regulamentado pelo D.R. n.º 15/2006, de 19 de Outubro, publicado no Diário da 

República n.º 202, Série I, abrange os municípios de Amadora, Almada, Alcochete, Mafra, 

Sintra, Loures, Vila Franca de Xira, Cascais, Oeiras, Odivelas, Lisboa, Seixal, Barreiro, 

Moita, Montijo, Sesimbra, Setúbal e Palmela.  

A organização dos espaços florestais e respectivo zonamento nestas regiões é feita ao nível 

de sub-regiões homogéneas, que correspondem a unidades territoriais com elevado grau de 

homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços florestais e às suas 

características, possibilitando a definição territorial de objectivos de utilização. 

Constata-se, pela observação do Mapa Síntese, que a área em estudo se insere na 

Sub-região homogénea da Grande Lisboa (Figura 7.30). 
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Figura 7.30 – Enquadramento da área de estudo segundo o PROF AML. 

Fonte: site MADRP (PROF AML) 

A sub-região homogénea da Grande Lisboa apresenta como primeira função a recreio, 

enquadramento e estética da paisagem, como segunda função protecção e como terceira 

função a conservação de habitats, de espécies da fauna e flora de geomonumentos. Nesta 

sub-região “… são estabelecidos os seguintes objectivos específicos: 

a) Melhorar e racionalizar a oferta dos espaços florestais na área do turismo e do lazer; 

b) Preservar os valores fundamentais do solo e da água; 

c) Fomentar os valores paisagísticos dos espaços florestais.” 

Da análise do referido Mapa Síntese verifica-se, igualmente, que a área de estudo abrange 

Zonas críticas do ponto de vista da defesa contra incêndios.  

Os PROF actualmente em vigor foram elaborados em finais de 1999 mas o essencial do 

trabalho de elaboração desenvolveu -se entre Janeiro de 2004 e o final de 2005, existindo 

actualmente nova informação de base, referente aos recursos florestais que permite 

actualizar e rever as diversas metas estabelecidas nos planos, algumas das quais já não se 

adequam à realidade actual dos espaços florestais. 
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Desta forma, o PROFAML foi suspenso parcialmente pelo prazo de dois anos de acordo 

com a Portaria n.º 62/2011, de 2 de Fevereiro, no que respeita ao artigo 42.º e artigos 44.º a 

48.º do Regulamento anexo ao Decreto Regulamentar n.º 15/2006, relativos ao cumprimento 

das metas previstas no PROF AML e à defesa contra incêndios. 

7.11.3 Planos Municipais de Ordenamento do Território 

Planos Directores Municipais 

Os PDM estabelecem o modelo de estrutura espacial do território municipal, constituindo 

uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local, integrando as opções 

de âmbito nacional e regional, com incidência na respectiva área de intervenção. O modelo 

de estrutura espacial do território assenta na classificação do solo e desenvolvimento 

através da qualificação do mesmo. 

No que respeita a Planos Directores Municipais, a área em estudo é abrangida pelos Planos 

Directores Municipais de Sintra e Amadora: 

Concelho Aprovação e Ratificação do PDM 

Sintra Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/1999, 
publicada na I Série do Diário da República n.º 232, a 4 de Outubro. 

Amadora 

Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/1994, 
publicada na I Série B do Diário da República n.º 142, a 22 de Junho; 

1ª Alteração Regime Simplificado – Declaração n.º3/2001, publicada na 
II Série do Diário da República n.º 2, de 3 de Janeiro 

2ª Alteração Regime Simplificado – Declaração n.º312/2002, publicada 
na II Série do Diário da República n.º 235, de 11 de Outubro; 

Suspensão parcial - Resolução do Conselho de Ministros nº 12/2004, 
publicada na I Série B do Diário da República n.º 41, de 18 de 
Fevereiro; 

3ª Alteração Regime Simplificado – Declaração n.º64/2004, publicada 
na II Série do Diário da República n.º 70, de 23 de Março; 

4ª Alteração Regime Simplificado – Declaração n.º78/2006, publicada 
na II Série do Diário da República n.º 95, de 17 de Maio. 

Da análise da Planta de Ordenamento do PDM de Sintra destaca-se que a área em estudo 

ocupa as seguintes classes de espaço: 

– Espaços urbanos 

– Espaços Urbanizáveis 

– Uso Habitacional 

– Desenvolvimento Turístico 

– Desenvolvimento estratégico específico 
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– Espaços-canais 

– Espaços culturais e naturais 

– Espaços agrícolas 

De acordo com o artigo 25º da Secção II do Capítulo III do Regulamento do PDM de Sintra, 

os espaços urbanos “são constituídos pelos aglomerados urbanos existentes” e são 

caracterizados pelo elevado nível de infra-estruturação e densidade populacional, onde o 

solo se destina predominantemente à edificação. 

Segundo o artigo 26º da mesma Secção, os espaços urbanizáveis “são constituídos pelas 

áreas que já foram objecto de licenciamento de loteamentos urbanos, pelas áreas que 

estrategicamente o município deseja incorporar no processo urbano e incorporam ainda as 

categorias de espaços de desenvolvimento turístico e de desenvolvimento estratégico 

específico e de uso habitacional”. Na área de estudo existem espaços urbanizáveis de Uso 

Habitacional, de Desenvolvimento Turístico e de Desenvolvimento estratégico específico. 

Os espaços agrícolas, são de acordo com o artigo 31º da mesma Secção, “constituídos 

pelos solos com capacidade, existente ou potencial, de uso agrícola, tendo especialmente 

em vista a produção de bens alimentares, e constituem espaços de expressão rústica 

relevantes na composição da paisagem do concelho”. Os espaços agrícolas dividem-se em 

quatro categorias de uso, conforme o nível de protecção e valorização. Na área de estudo 

existem espaços agrícolas de Nível 1, correspondentes aos solos agrícolas sujeitos ao 

regime jurídico definido na legislação aplicável em vigor relativamente à Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). A RAN será abordada no item 7.11.5 relativo às Servidões, Restrições e 

Regulamentação Específica. 

Os espaços-canais são, de acordo com o artigo 35º da mesma Secção, “os espaços nos 

quais se privilegiam a protecção a corredores activados por infra-estruturas e que têm efeito 

de barreira física dos espaços que os marginam”. Segundo o número 2 do mesmo artigo, as 

intervenções nestes espaços devem respeitar “as correspondentes servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública” definidas no Capítulo II do Regulamento e, 

“quando possíveis, devem concordar com os parâmetros urbanísticos estabelecidos para a 

classe ou categoria de espaço envolvente.”. Na área de estudo existem vias de 

comunicação que serão atravessadas inferiormente pela conduta. Destacam-se, desta 

forma, o IC 18 (CREL) e a EN 117, que fazem parte da rede nacional complementar no 

concelho de Sintra, e a EM 580, que se insere na rede municipal. 

Refere-se, ainda, a conduta adutora actualmente existente, cujo espaço-canal definido no 

PDM de Sintra será utilizado, em grande parte, para implantação da nova conduta adutora. 

Os espaços culturais e naturais são, “aqueles em que se privilegiam a protecção e 

valorização dos recursos naturais ou culturais, a salvaguarda dos valores paisagísticos, 

arqueológicos, arquitectónicos e urbanísticos que pela sua especificidade patrimonial 
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merecem relevância. Os espaços culturais e naturais abrangem áreas com diversos níveis 

de protecção e valorização, correspondendo às especificidades de composição da Reserva 

Ecológica Nacional (…)”. Na área de estudo ocorrem espaços naturais e culturais de Nível 1 

que ficam sujeitos, de acordo com o artigo 36º da mesma Secção, ao regime jurídico 

definido na legislação aplicável em vigor relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Por outro lado, da análise da Planta de Ordenamento do PDM da Amadora destaca-se que 

a área em estudo ocupa as seguintes classes de espaço: 

– Espaço de Equipamento 

– Espaço Urbano 

– Espaço Urbanizável 

– Espaço Verde Urbano de Protecção e Enquadramento 

– Espaço Canal 

– Rede Regional Projectada  

– Rede Municipal Principal Executada 

De acordo com o artigo 31º da Secção I do Capítulo III do Regulamento do PDM da 

Amadora, os espaços urbanos “delimitados na carta de ordenamento correspondem à área 

urbana do município da Amadora. As novas construções deverão respeitar as 

características urbanas da zona.” 

Segundo o artigo 32º da mesma Secção, os espaços urbanizáveis “integram as áreas que 

ainda não forma objecto de licenciamento de loteamento urbano, mas que se desejam ver 

incorporadas no processo urbano” e constituem “espaços destinados à habitação, 

equipamentos complementares tais como instalações culturais, recreativas e de lazer, de 

comércio, de serviços, de ensino, de saúde e de outras, de características complementares 

à função de habitação”. 

De acordo com o artigo 31º da mesma Secção, os espaços de equipamento “pela sua 

dimensão ou importância estratégica, obrigam a uma atenção urbanística especial.” 

De acordo com o artigo 36º da mesma Secção, os espaços verdes de protecção e 

enquadramento urbano “podem permitir intervenções que se destinem especialmente a 

oferecer estruturas de equipamentos destinadas à satisfação de procuras da população 

urbana”, como é o caso da conduta adutora em análise no presente EIA. 

O artigo 38º da Secção II define os espaços canais como “corredores activados por infra-

estruturas e traduzidos nas cartas de ordenamento e condicionantes”. Têm um efeito de 

barreira física dos espaços que marginam e, na área de estudo do presente projecto, 

correspondem a vias de comunicação, especificamente da Rede Regional Projectada (a 
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actualmente desactivada Estrada R.39) e da Rede Municipal Principal Executada 

(EM 542-2). Estas vias serão atravessadas pela conduta adutora. 

Apresenta-se no quadro seguinte as classes de ordenamento do referido PDM que estão 

presentes na área de estudo. 

Quadro 7.6 – Classes de Espaço dos PDM de Sintra e da Amadora abrangidas pela área de 
estudo. 

PDM Classes de ordenamento 
Área de estudo 

(m2) % 

Sintra 

Espaços urbanos 12650 16 

Espaços urbanizáveis 

Uso habitacional 38740 5 

Desenvolvimento turístico 196874 26 

Desenvolvimento estratégico 
específico 48950 6 

Espaços-canais 33600 4 

Espaços culturais e naturais 79250 10 

Espaços agrícolas 31900 4 

Amadora 

Espaço de Equipamento 17530 2 

Espaço Urbano 88950 12 

Espaço Urbanizável 60324 8 

Espaço Verde Urbano de Protecção e Enquadramento 38780 5 

Espaço Canal 

Rede Regional Projectada 3860 1 

Rede Municipal Principal 
Executada 2570 >1 

TOTAL 767578 100 

De modo a ser possível avaliar de forma mais específica os impactes do projecto sobre o 

ordenamento, importa discutir de forma mais concreta a afectação das classes de espaço 

nas áreas efectivas de implementação do projecto. 

Assim, dado que a conduta é uma infra-estrutura linear, a área de afectação foi definida 

como a faixa correspondente ao limite a expropriar e/ou indemnizar, neste caso, de 10 m ao 

longo da mesma (isto é, 5 m para cada lado do eixo da conduta). Com base neste 

pressuposto, apresenta-se no quadro seguinte as áreas e percentagem de afectação da 

cada classe de espaço pela área de estudo. 
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Quadro 7.7 – Classes de ordenamento afectadas na área de implementação do projecto, por 
infra-estrutura. 

PDM Classes de ordenamento 
Conduta  

(m2) (%) 

Sintra 

Espaços urbanos 6750 18 

Espaços 
urbanizáveis 

Desenvolvimento turístico 5100 14 

Desenvolvimento estratégico 
específico 3880 10 

Espaços-canais 5930 16 

Espaços culturais e naturais 4130 11 

Espaços agrícolas 2450 7 

Amadora 

Espaço urbano 5540 15 

Espaço Urbanizável 3260 9 

Espaço Canal 

Rede Regional Projectada 230 1 

Rede Municipal Principal 
Executada 100 >1 

TOTAL 37370 100 

A implantação do projecto sobre a Planta de Ordenamento dos PDM de Sintra e da 

Amadora encontra-se apresentada no De acordo com as saídas de campo realizadas à área 

de estudo, verificou-se a ocorrência de áreas ardidas em 2010, cuja cartografia ainda não se 

encontra disponível no site da Autoridade Florestal Nacional. 

Segundo a AFN, a utilização de terrenos com povoamentos florestais percorridos por 

incêndios não incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento 

com urbanos, como é o caso, estão condicionados pelo prazo de 10 anos, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, alterado pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, pelos 

Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Marco. 

Da análise das Plantas de Condicionantes dos PDM anteriormente referidos (Desenho 07), 

verifica-se que a área de estudo apresenta algumas áreas classificadas como Reserva 

Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN). Apresenta-se no quadro 

seguinte as condicionantes presentes na área de estudo. 
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Quadro 7.8 – Condicionantes abrangidas pela área de estudo. 

Condicionantes 
Área de estudo 

(m2) (%) 

RAN 43025 6 

REN 94211 12 

Nota: Não se apresentam valores totais uma vez que existem áreas sem condicionantes e há 
condicionantes que se sobrepõem. As percentagens são relativamente à área total de estudo – 767578 m2. 

De modo a ser possível avaliar de forma mais específica os impactes do projecto sobre as 

condicionantes existentes na área de estudo, importa discutir de forma mais concreta a 

afectação das mesmas nas áreas efectivas de implementação do projecto. Desta forma, à 

semelhança do que foi realizado para as classes de ordenamento do território, no quadro 

seguinte são indicadas as áreas e respectivas percentagens das condicionantes existentes 

nos concelhos de Sintra e da Amadora que são efectivamente intersectadas pelas infra-

estruturas do projecto, de acordo com a Carta de Condicionantes. 

Quadro 7.9 – Condicionantes intersectadas na área de implementação do projecto. 

Condicionantes 
Conduta  

(m2) (%) 

RAN 2020 5 

REN 2360 6 

Nota: Não se apresentam valores totais uma vez que estas classes sobrepõem-se em algumas áreas. As 

percentagens apresentadas são relativas à área total de implantação do projecto, que corresponde a 37370 m2. 

7.11.4 Servidões, Restrições e Regulamentação específica 

Este ponto compreende o levantamento e análise das restrições e servidões de utilidade 

pública em vigor, nomeadamente reservas e zonas de protecção. As condicionantes e as 

servidões administrativas têm por finalidade a conservação do património natural e 

edificado, e a protecção das infra-estruturas e equipamentos.  

As áreas sujeitas a servidão estão condicionadas ao disposto na legislação em vigor e ao 

estipulado no regulamento do PDM consultado, em conformidade com a integração em 

classe ou classes de espaços, sem prejuízo da legislação específica em vigor. 

Tendo em conta as Plantas de Condicionantes dos PDM de Sintra e da Amadora, e com 

base na legislação vigente na matéria, as principais servidões e restrições presentes a 

analisar no Estudo de Impacte Ambiental são as seguintes: 

– Reserva Ecológica Nacional (REN); 
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– Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

– Pinhal; 

– Sobreiros; 

– Domínio Hídrico; 

– Rede Viária; 

– Rede Eléctrica; 

– Zonas de Caça; 

– Áreas ardidas; 

– Servidões Militares; 

– Aqueduto das Águas Livres; 

– Necrópole de Carenque; 

– Monumento Natural de Carenque. 

Os Desenhos 08 e 09 (Carta de Condicionantes e Carta de Outras Condicionantes) 

expressam a distribuição espacial das condicionantes na área em que se desenvolve o 

projecto. 

Da análise da Carta das Áreas sensíveis (Desenho 05), verifica-se que a área de estudo 

não abrange áreas classificadas como sensíveis para a conservação da natureza. 

No que respeita às áreas de protecção dos Monumentos Nacionais e dos Imóveis de 

Interesse Público definidas na Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro (revoga a Lei n.º 13/85, de 6 

de Julho), constata-se que existem troços da conduta localizados nas áreas de protecção da 

“Necrópole de Carenque” e do “Aqueduto das Águas Livres” (ou mesmo nas suas áreas de 

implantação). Estes monumentos foram abordados em detalhe no sub-capítulo 7.9 relativo 

ao Património. 

Faz-se, ainda referência ao Monumento Natural de Carenque, abrangido pela área de 

estudo mas que, no entanto, não é afecta pela área de implantação efectiva da conduta. 

Este monumento foi abordado no item 7.3.7 relativo ao Património Geológico. 

No presente descritor será efectuada uma síntese da informação mais relevante e 

actualizada com informação resultante do trabalho de campo, informação específica 

disponível solicitada junto dos municípios de Sintra e da Amadora e outras entidades 

competentes e cartografia do projecto. 

Reserva Agrícola Nacional 

A instituição da Reserva Agrícola Nacional (RAN) pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de 

Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei 

n.º 278/95, de 25 de Outubro, veio defender “de uma forma eficaz as áreas que, por serem 
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constituídas por solos de maiores potencialidades agrícolas, ou por terem sido objecto de 

importantes investimentos destinados a aumentar a capacidade produtiva dos mesmos, se 

mostrem mais vocacionados para uma agricultura moderna e racional (...)”. A preservação 

destes solos, assume especial relevância se considerarmos que os solos de maior aptidão 

agrícola representam apenas cerca de 12 % do território nacional. 

A RAN é constituída por solos de Capacidade de Uso das classes A e B, bem como por 

solos de baixas aluvionares e coluviais e ainda por outros, cuja integração na RAN se 

mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos na lei.  

Mais recentemente, o Decreto-Lei n.º73/2009, de 31 de Março, aprova o novo regime 

jurídico da RAN, agilizando as exclusões a esta área e aumentando as excepções, 

passando os municípios a deter um papel central na sua delimitação e alteração. Passa a 

ser adoptado um sistema de aprovação por deferimento tácito no âmbito dos pareceres que 

cabem às entidades regionais da RAN e é admitido um maior número de utilizações para 

outros fins, onde se destaca a construção de estabelecimentos industriais ou comerciais de 

actividades conexas à actividade agrícola, de estabelecimentos de turismo em espaço rural, 

turismo de habitação e turismo de natureza, complementares à actividade agrícola e 

campos de golfe, entre outros. 

Segundo o Regulamento dos PDM de Sintra e da Amadora, as áreas integradas na RAN 

estão sujeitas ao regime definido na legislação aplicável em vigor, que obriga a um uso 

exclusivamente agrícola, interditando o desenvolvimento de quaisquer acções que diminuam 

ou destruam as potencialidades agrícolas dos seus solos, salvaguardadas as devidas 

excepções. 

Relativamente aos cerca de 767 578 m2 da área de estudo, verifica-se que 2020 m2 

pertencem à RAN, ocupando cerca de 5 % da área. Na área de estudo, estas áreas 

situam-se nas ribeira de Belas e da Carregueira. 

Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional (REN), criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, tem 

contribuído para proteger os recursos naturais, especialmente água e solo, para 

salvaguardar processos indispensáveis a uma boa gestão do território e para favorecer a 

conservação da natureza e da biodiversidade, componentes essenciais do suporte biofísico 

do nosso país. 

Desde então, o seu regime jurídico tem sofrido sucessivas alterações, segundo o 

Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, e, mais tarde, o Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de 

Setembro, que procedeu já a uma alteração preliminar do regime jurídico da REN, visando a 

identificação de usos e acções considerados compatíveis com as funções da REN. Com 
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esta medida retomou-se o espírito original da legislação, que previa a regulamentação 

desses usos e acções compatíveis, o que até então não tinha sido feito. 

Na sequência dessa primeira alteração, é promovida uma revisão mais profunda do regime 

jurídico da REN, com revogação do quadro legal em vigor na altura, procurando dar pleno 

cumprimento aos pressupostos acima referidos. O Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

Agosto, que se encontra em vigor desde 22 de Setembro de 2008, considera-a uma 

“estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade 

ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante riscos naturais, são objecto de 

protecção especial”, apenas após a publicação das orientações estratégicas de âmbito 

nacional e regional este diploma estará totalmente em vigor, até essa data prevalecem os 

critérios do quadro legal anterior. 

Cerca de 12 % da área de estudo está ocupada por manchas de REN, nomeadamente 

correspondentes às linhas de água que atravessam o traçado da conduta. Estas áreas 

podem ser observadas no Desenho 07 – Carta de Condicionantes. 

De acordo com o Regulamento do PDM do município da Amadora, constituem Reserva 

Ecológica Nacional as áreas adjacentes às ribeiras de Carenque (abrangida pela área de 

estudo) e rio da Costa. 

Nos concelhos de Sintra e da Amadora, as áreas integradas na REN estão sujeitas ao 

regime definido na legislação aplicável em vigor, anteriormente mencionado. 

Pinhal 

Uma parte da área de estudo é ocupada por pinhal, eucaliptal e outras folhosas. De acordo 

com a AFN, o corte prematuro de exemplares de pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha 

e eucaliptos em áreas superiores a 1 ha deverá cumprir o Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de 

Maio e do Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio, que estabelecem a obrigatoriedade de 

manifestar o corte ou arranque de árvores. 

Refere-se, ainda, que uma vez que todo o território nacional foi considerado, pela 

Portaria n.º 553-B/2008, de 27 de Junho, afectado pelo nemátodo da madeira do Pinheiro, o 

corte de resinosas encontra-se sujeito às restrições impostas para o controlo e erradicação 

da doença constante da Portaria n.º 103/2006, de 6 Fevereiro, alterada pela 

Portaria n.º 815/2006, de 16 de Agosto. 

Na área de implantação da conduta adutora poderá ser necessário proceder ao corte de 

alguns exemplares de pinheiro. Estas árvores encontram-se inseridas numa mancha 

florestal onde ocorrem exemplares de outras espécies como o sobreiro, carvalho-cerquinho, 

etc, como já foi referido no descritores Ecologia e Solos e Usos do Solo. 
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Sobreiros 

A protecção do sobreiro e da azinheira, que a nível nacional ocupam, respectivamente, 

720 000 ha e 465 000 ha em povoamentos puros e mistos dominantes, justifica-se 

largamente pela sua importância ambiental e económica, já reconhecida na Lei de Bases da 

Política Florestal. 

O Decreto-Lei n.º 11/97, de 14 de Janeiro, introduziu alterações significativas no quadro 

legislativo referente à protecção do sobreiro e da azinheira, sendo revogado pelo Decreto-

Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio. De acordo com o art.º2 deste decreto-lei, em povoamentos 

de sobreiro ou azinheira não são permitidas conversões de qualquer natureza, com 

excepção das conversões identificadas que visem a realização de empreendimentos de 

imprescindível utilidade pública ou de empreendimentos agrícolas com relevante e 

sustentável interesse para a economia local (cujo reconhecimento compete ao Ministério da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas ou ao ministro da tutela do 

empreendimento, se não se tratar de projecto agrícola). 

Mais recentemente, o Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, vem colmatar algumas 

imprecisões constatadas no Decreto-Lei que o antecede, como por exemplo a definição de 

povoamento de sobreiro, de azinheira ou misto não só em função do grau de coberto 

(traduzido em número de árvores/ha), mas atendendo igualmente à área da formação 

vegetal onde se inserem, introduzindo, deste modo, o parâmetro área mínima. Assim, de 

acordo com a alínea q, iv do art.º 1 do mesmo, entende-se por povoamento de sobreiro, de 

azinheira ou misto, a formação vegetal com área superior a 0,50 ha e, no caso de estruturas 

com largura superior a 20 m, onde se verifica presença de sobreiros ou azinheiras, 

associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaz os seguintes 

valores mínimos: 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. 

O corte ou arranque de exemplares destas espécies carece de autorização, nos termos do 

disposto do art.º 3 do Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. 

Nas situações em que a densidade do arvoredo não atinja os valores mínimos estabelecidos 

na alínea q) do artigo 1.º, o corte ou arranque de sobreiros ou azinheiras carece apenas de 

autorização da direcção regional de agricultura competente. 

Na área de implantação da conduta adutora poderá ser necessário proceder ao corte de 

alguns exemplares de sobreiro. Estas árvores, à semelhança do que acontece para o 

pinheiro, encontram-se inseridas numa mancha florestal onde ocorrem exemplares de 

outras espécies (e.g,. pinheiro-bravo, pinheiro-manso, carvalho-cerquinho). 
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Domínio Hídrico 

O domínio hídrico é um conjunto de bens que, pela sua natureza, a lei submete a um regime 

de carácter especial. Integram este conjunto de bens as águas, doces ou salgadas e 

superficiais ou subterrâneas, e os terrenos que constituem os leitos das águas do mar e das 

correntes de água, dos lagos e lagoas, bem como as respectivas margens e zonas 

adjacentes. O domínio hídrico está protegido legalmente por um conjunto de diplomas dos 

quais se destacam seguidamente os mais importantes, tendo em conta o presente projecto. 

O Plano Nacional da Água foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de Abril, tendo 

em vista a implementação de uma gestão equilibrada e racional destes recursos e de uma 

estratégia global de planeamento nacional dos recursos hídricos. A sua elaboração foi 

baseada nas seguintes linhas de orientação: 

– Aumento da produtividade da água e promoção do seu uso racional, com o máximo 

respeito pela integridade territorial das bacias hidrográficas; 

– Protecção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos ecossistemas 

associados; 

– Satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento económico e 

social do país; 

– Respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e satisfação dos 

compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português; 

– Acesso à informação e participação dos cidadãos na gestão dos recursos hídricos. 

A Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem 

jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de Outubro - Directiva Quadro da Água (DQA), e estabelecendo as bases e o quadro 

institucional para a gestão sustentável das águas, de forma a: 

– Evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o estado dos ecossistemas 

aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas directamente 

dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que respeita às suas necessidades de 

água; 

– Promover uma utilização sustentável de água, baseada numa protecção a longo 

prazo dos recursos hídricos disponíveis; 

– Obter uma protecção reforçada e um melhoramento do ambiente aquático, 

nomeadamente através de medidas específicas para a redução gradual e a cessação 

ou eliminação por fases das descargas, das emissões e perdas de substâncias 

prioritárias; 

– Assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evitar o 

agravamento da sua poluição; 
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– Mitigar os efeitos das inundações e das secas; 

– Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e 

subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, 

equilibrada e equitativa da água; 

– Proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais; 

– Assegurar o cumprimento dos objectivos dos acordos internacionais pertinentes, 

incluindo os que se destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente 

marinho. 

A Lei da Água determina ainda que a região hidrográfica (RH) é a unidade principal de 

planeamento e gestão das águas, tendo por base a bacia hidrográfica, criando 10 regiões 

hidrográficas. A área de estudo do presente projecto insere-se na região hidrográfica n.º 5 – 

Tejo, sob gestão da Administração de Região Hidrográfica (ARH) do Tejo. 

Um outro conceito que a Lei da Água veio introduzir, transcrevendo-o da DQA, foi o de 

estado (sinónimo de qualidade ou integridade) das massas de água. A determinação do 

estado ecológico de uma determinada massa de água de superfície requer a 

monitorização de diversos elementos biológicos, para além dos clássicos parâmetros físico-

químicos e elementos hidromorfológicos de suporte, e é avaliado como o desvio que esses 

elementos apresentam em relação aos que caracterizam uma situação com níveis reduzidos 

de intervenção humana (condições de referência ou pristinas). 

Este novo conceito veio, na prática, constituir-se como uma alteração de paradigma no que 

diz respeito às principais preocupações em torno das quais gravita o planeamento e a 

gestão da água, em que se passa de uma marcada preocupação com a quantidade do 

recurso (como resulta do Decreto-lei 45/94) para se focar numa inequívoca orientação para 

as questões da qualidade (decorrente da Lei da Água), embora tal como referido na DQA, 

esta preocupação possua como objectivo final garantir, às gerações actuais e futuras, a 

provisão deste recurso vital em quantidade e qualidade. Esta alteração de perspectiva 

traduz-se, naturalmente, numa diferenciação na abordagem a seguir pelos instrumentos de 

planeamento, nomeadamente no Plano Nacional da Água. 

O Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 

21 de Dezembro, estabelece o regime sobre as utilizações dos recursos hídricos e 

respectivos títulos, de modo a garantir de forma racional e eficaz o padrão de qualidade para 

a sua gestão. 

A Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, estabelece a titularidade dos recursos hídricos, e 

abrange as águas e os respectivos leitos e margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração 

máxima e zonas protegidas. Em função da titularidade, os recursos hídricos compreendem 
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os recursos dominiais, ou pertencentes ao domínio público, e os recursos patrimoniais, 

pertencentes a entidades públicas ou particulares. 

O projecto da nova conduta adutora entre o Reservatório do Alto de Carenque e a Ribeira 

da Carregueira contempla o atravessamento de três linhas de água – ribeira de Carenque, 

ribeira de Belas e ribeira da Carregueira. 

Segundo o Regulamento do PDM da Amadora, “os terrenos privados que se situam nas 

margens dos rios, linhas de água e nas zonas adjacentes estão sujeitos a servidões e 

restrições de utilidade pública”, com o objectivo, entre outros, de evitar a ocupação urbana e 

consequente impermeabilização dos terrenos ameaçados. 

Desta forma, de acordo com o artigo 11º da Secção I do Capítulo II do Regulamento 

anteriormente citado, “nos leitos, margens e linhas de água e numa faixa de 10 m para cada 

lado da linha de margem é” interdita a implantação de edifícios ou a realização de obras 

susceptíveis de constituir obstáculo à livre passagem das águas, bem como a instalação de 

vazadouros, lixeiras, parques de sucata ou quaisquer outros depósitos de materiais. 

Constituem excepções as obras de implantação de infra-estruturas e obras hidráulicas, 

como é o caso do projecto objecto do presente EIA. 

A Portaria n.º 105/89, de 15 de Fevereiro, estabelece áreas de ocupação edificada proibida 

e áreas de ocupação edificada condicionada na zona adjacente ao rio Jamor, cujo troço 

inicial é denominado ribeira de Carenque. 

Rede viária 

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se, por um 

lado, a proteger essas vias de ocupações demasiado próximas que afectem a segurança do 

trânsito e a visibilidade e, por outro, a garantir a possibilidade de futuros alargamentos das 

vias e a realização de obras de beneficiação. A largura das faixas de protecção é variável 

consoante a classificação da estrada e a ocupação pretendida. 

A servidão non aedificandi imposta aos terrenos confinantes com estradas classificadas pelo 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, é instituída, automaticamente, com a publicação, no 

Diário da República, da aprovação, quer do Estudo Prévio ou documento equivalente, quer 

da planta parcelar do Projecto de Execução da rodovia (Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de 

Janeiro, e o Decreto-Lei n.º 249/97, de 24 de Outubro). 

Segundo o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro, estabelecem-se as 

seguintes zonas de servidão non aedificandi: 

– Itinerários Principais (IP): 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos 

de 20 m da zona da estrada; 
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– Itinerários Complementares (IC): 35 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a 

menos de 15 m da zona da estrada; 

– Outras estradas: 20 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 5 m da 

zona da estrada. 

Refere-se a existência da EM 250, da EN 117, da A9 - Circular Regional Exterior de Lisboa 

(CREL), que serão atravessadas inferiormente, e de vários arruamentos, sob os quais irá 

passar a conduta. 

 

 
Figura 7.31 – Rede viária na área de estudo. 
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Rede eléctrica 

Os condicionamentos a respeitar relativamente às linhas eléctricas constam do Decreto 

Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, do Regulamento de Licenças para Instalações 

Eléctricas (Decreto-Lei n.º 26 852/36, de 30 de Julho), alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76, 

de 5 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 40 722/56, de 2 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º  43 

335/60, de 19 de Novembro, pelo Decreto-Lei n.º  517/80, de 31 de Outubro, e pelo 

Decreto-Lei n.º 131/87, de 17 de Março, parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 110/91, 

de 18 de Março, e ainda do Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de Dezembro, 

designadamente: 

a) Afastamentos mínimos de 3 m para as linhas de tensão nominal igual ou inferior a 60 kV 

e de 4 m para as linhas de tensão nominal superior a 60 kV; 

b) Os troços de condutores que se situam junto de edifícios a um nível igual ou inferior ao 

ponto mais alto das paredes não poderão aproximar-se dos edifícios de uma distância 

inferior à diferença dos referidos níveis, acrescidos de 5 m. 

Verifica-se que a área de estudo é atravessada por várias linhas de alta e média tensão, 

características de uma área predominantemente urbana (Desenho 08). 

Zonas de Caça 

Do ponto de vista cinegético, o contacto com a Autoridade Florestal Nacional (AFN) permitiu 

identificar as seguintes Zonas de Caça no concelho de Sintra: 

– Zona de Caça Militar da Carregueira, processo n.º 2195; 

– Zona de Caça Associativa da Várzea de Almargem do Bispo, processo n.º 978; 

– Zona de Caça Associativa da Freguesia Pêro Pinheiro, processo n.º 1046; 

– Zona de Caça Associativa do Sabugo, processo n.º 1613; 

– Zona de Caça Associativa Covas de Ferro e Algobas, processo n.º  1078; 

– Zona de Caça Associativa da Terrugem, processo n.º 1371; 

– Zona de Caça Associativa da Freguesia de S. João das Lampas, processo n.º 1020. 

Refere-se que nenhuma destas zonas de caça se localiza na área de estudo da conduta 

adutora. 

Áreas ardidas 

De acordo com as saídas de campo realizadas à área de estudo não se verificou a 

ocorrência de áreas ardidas. Segundo informação disponível no site da Autoridade Florestal 

Nacional (AFN), ocorrem na área de estudo zonas ardidas no ano de 2009 (Desenho 08). 
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Segundo a AFN, a utilização de terrenos com povoamentos florestais percorridos por 

incêndios não incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento 

com urbanos, como é o caso, estão condicionados pelo prazo de 10 anos, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, alterado pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, pelos 

Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Marco. 

Servidões Militares 

O Decreto n.º 42 245/59, de 1 de Maio, estabeleceu a servidão militar particular para o 

aeródromo de Sintra, presentemente a Base Aérea n.º 1 (BA 1) de Sintra. Mais 

recentemente, o Decreto n.º 31/2007, de 11 Dezembro, veio “actualizar as áreas abrangidas 

pela servidão, bem como as condicionantes a que deverão estar sujeitas, garantindo não só 

a segurança das pessoas e bens nas zonas confinantes com a BA 1, mas também as 

medidas de segurança indispensáveis à execução das funções que competem a esta 

unidade, incluindo a operação aérea”. 

De acordo com o artigo 2º deste Decreto, “A servidão militar terrestre da BA 1 abrange a 

área correspondente a uma zona geral de protecção, limitada, exteriormente por uma faixa 

de 1000 m em toda a extensão, a partir do perímetro da BA 1. “Esta zona de protecção não 

é, contudo, abrangida pela área de estudo da conduta. 

Relativamente à servidão militar aeronáutica, a superfície de desobstrução é, para efeitos de 

controlo da altura dos obstáculos fixos ou móveis nela existentes, constituída por zonas, 

sendo que a área de estudo da conduta adutora é abrangida pelas seguintes zonas 

(ver Desenho 08): 

– Zona G1 (corredor acesso) — cotas limites variáveis de 235,85 m a 282,21 m, com 

gradiente de 2 %; 

– Zona H1 (corredor de acesso) — cota limite horizontal a 282,21 m. 

Dentro destas zonas, está sujeita a autorização a existência de quaisquer plantações, 

estruturas, fios ou cabos aéreos e outros obstáculos, fixos ou móveis, mesmo que 

temporários, cujas alturas excedam as cotas limites nele indicadas para as zonas em 

patamar ou as calculadas para as zonas de cota variável, considerando uniforme a variação 

destas dentro dos limites assinalados. 

No entanto, dado que a conduta adutora será enterrada e os equipamentos utilizados nas 

actividades directamente ou indirectamente associadas à sua implantação de altura inferior 

às cotas limites estabelecidas para as Zonas G1 e H1, não se averigua necessária a 

autorização por parte do Ministro da Defesa Nacional. Não obstante, a Base Aérea de Sintra 

será previamente informada sobre o projecto em análise. 
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Necrópole de Carenque 

A Necrópole de Carenque (Foto 7.17) é constituída por três sepulcros colectivos escavados 

nos afloramentos calcários do Tojal de Vila Chã, entre Carenque e os Moinhos da 

Funcheira. O conjunto de sepulturas, designadas Grutas Artificiais por terem sido escavadas 

na rocha, integra-se numa tradição cultural funerária mediterrânica, evidenciando também 

características próprias numa região que coincide, grosso modo, com o estuário do Tejo. 

Estes sepulcros revestem-se de grande interesse para a compreensão da pré-história, tendo 

sido construídos no final do IV milénio, início do III milénio, e reutilizados no final do III 

milénio. 

A Necrópole de Carenque encontra-se classificada como Monumento Nacional desde 1936, 

através do Decreto n.º 26 235, de 20 de Janeiro. 

 

Foto 7.17 – Necrópole de Carenque. 

O traçado da conduta adutora tem início no Reservatório do Alto de Carenque (Figura 7.32), 

no entanto, não se prevê a afectação do Monumento Nacional no decorrer dos trabalhos de 

construção (desmatação, decapagem e escavação para abertura de vala). 
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Figura 7.32 – Localização da Necrópole de Carenque. 

Aqueduto das Águas Livres 

O Aqueduto das Águas Livres foi construído ao longo de dois séculos (XVIII e XIX) e 

dispersa-se por cinco concelhos actuais, desenvolvendo-se ao longo de 14 km, mas que, 

considerando os seus subsidiários e condutas de distribuição, perfaz um total de cerca de 

58 km de extensão. 

O primeiro troço do Aqueduto das Águas Livres a ser construído foi no concelho de Sintra 

(Foto 7.18), o qual se prolonga por grande extensão, iniciando o seu percurso na nascente, 

na antiga Quinta das Águas Livres, em Carenque, percorrendo cerca de oito quilómetros, 

dividindo-se em diversos aquedutos subsidiários que o alimentam. A abundância de águas 

subterrâneas em Belas motivou a construção de diversas captações e quatro ramais de 

ligação ao principal, sendo a partir da mítica fonte da Água Livre que o sistema adquiriu o 

seu nome. 

Este troço termina na Amadora, onde se liga a uma segunda extensão do Aqueduto 

principal e onde bifurca para o Aqueduto da Gargantada, que permitia o fornecimento de 

água ao Palácio de Queluz. 

Conduta adutora 
Necrópole de 

Carenque 

Reservatório de 
Carenque 
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Foto 7.18 – Aqueduto das Águas Livres – Troço de Sintra. 

O concelho da Amadora (Foto 7.19) é atravessado por 8 km distribuídos pelas freguesias de 

São Brás, Mina, Brandoa, Falagueira, Reboleira, Venda Nova, Damaia e Buraca. Em São 

Brás, na Mãe de Água Nova, percorre o território através de um canal até à Buraca, 

possuindo outros ramais secundários. Na estrada entre Belas e Caneças localiza-se um 

importante trecho, composto por uma sucessão de arcadas de volta perfeita, que mantém a 

conduta de água à altura inicialmente definida. Na Mina existe uma mina de água cujo 

aproveitamento remontará ao século XVIII. 

 

Foto 7.19 – Aqueduto das Águas Livres – Troço entre São Brás e a Buraca. 

O “Aqueduto das Águas Livres compreendendo a Mãe de Água” foi classificado como 

Monumento Nacional pelo Decreto do Governo n.º 136 de 16 de Junho de 1910, publicado 

em 23 de Junho de 1910. Mais recentemente, o Decreto n.º 5/2002, de 19 de Fevereiro, vem 

alargar a classificação do referido monumento, passando a estar classificado o «Aqueduto 

das Águas Livres, seus aferentes e correlacionados, nas freguesias de Caneças, Almargem 

do Bispo, Casal de Cambra, Belas, Agualva-Cacém, Queluz, no concelho de Sintra, São 

Brás, Mina, Brandoa, Falagueira, Reboleira, Venda Nova, Damaia, Buraca, Carnaxide, 
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Benfica, São Domingos de Benfica, Campolide, São Sebastião da Pedreira, Santo 

Condestável, Prazeres, Santa Isabel, Lapa, Santos-o-Velho, São Mamede, Mercês, Santa 

Catarina, Encarnação e Pena, municípios de Odivelas, Sintra, Amadora, Oeiras e Lisboa, 

distrito de Lisboa”. 

A Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, estabelece as bases da política e do regime de 

protecção e valorização do património cultural. De acordo com o seu artigo 43º da Secção III 

do Capítulo II, o perímetro da Zona Especial de Protecção do Aqueduto das Águas Livres 

está fixado em 50 m para cada lado do seu eixo. Este monumento é atravessado 

inferiormente pela conduta adutora, através de um dos seus arcos. 

Destaca-se, ainda, o Aqueduto da Mata, que alimentava o aqueduto principal, que é 

atravessado superiormente pela conduta adutora, na Quinta do Wimmer. 

 

Figura 7.33 – Aqueduto das Águas Livres. Planta de localização. 

Área de estudo 
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Monumento Natural de Carenque 

A jazida de pegadas de dinossauros de Carenque foi descoberta em 1986, numa pedreira 

desactivada da Quinta de Santa Luzia, situada na freguesia de Belas, concelho de Sintra, 

transformada em lixeira.  

Esta área foi classificada como Monumento Natural pelo Decreto n.º 19/97, de 5 de Maio. A 

importância atribuída a esta área deve-se ao conteúdo micropaleontológico e aspectos da 

microfácies da jazida, que são particularmente interessantes, possibilitando a reconstituição 

da evolução paleoambiental. 

Foto 7.20 – Monumento Natural de Carenque. 

Apesar da área de estudo da conduta adutora abranger o limite Este fixado para o 

Monumento Natural de Carenque, a área efectiva de implantação da conduta localiza-se 

fora deste limite. 

De acordo com o n.º 3 do artigo 4º do Decreto acima mencionado, “na área abrangida pelo 

Monumento Natural são interditos os seguintes actos e actividades: 

a) A realização de quaisquer obras de construção civil, nomeadamente urbanísticas, 

industriais, viárias ou de saneamento, (..); 

b) A exploração dos recursos geológicos, bem como a colheita ou detenção de materiais 

geológicos; 

c) A alteração da morfologia do solo, nomeadamente mediante escavações, aterros, 

depósitos de inertes e vazamento de entulhos, resíduos, lixos ou sucatas, com excepção 

das operações imprescindíveis ao estudo e valorização da jazida; 

d) A instalação de linhas eléctricas ou telefónicas, tubagens de gás e condutas de água ou 

saneamento, (…); 

e) A prática de actividades desportivas motorizadas e equestres; 
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f) O lançamento de águas residuais.” 

7.12 SÓCIOECONOMIA 

7.12.1 Considerações gerais 

Este descritor tem por objectivo a caracterização e análise da vertente socioeconómica da 

área de influência referente ao projecto de execução da nova conduta adutora entre o 

Reservatório do Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira, que servirá de base ao 

apuramento dos impactes sociais e económicos do projecto, bem como à definição de 

medidas de minimização ou potenciação, consoante estes sejam positivos ou negativos. 

Para esta caracterização foram utilizados predominantemente dados publicados pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE), nomeadamente o Recenseamento Geral da 

População de 2001 e 2011, os Anuários Estatísticos da Região de Lisboa de 2001 e 2009 e, 

ainda, consultados os endereços electrónicos das Câmaras Municipais de Sintra e da 

Amadora. 

7.12.2 Enquadramento do projecto 

A área afectada pelas infra-estruturas constituintes do projecto localiza-se na Região de 

Lisboa (NUTS II), sub-região da Grande Lisboa (NUTS III) e abrange a freguesia de Belas, 

concelho de Sintra, e a freguesia da Mina, concelho da Amadora (Quadro 7.10). 

Quadro 7.10 - Unidades Territoriais administrativas. 

NUTS II NUTS III Concelho Freguesias 

Lisboa Grande Lisboa 
Sintra Belas 

Amadora Mina 
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Figura 7.34 – NUT III – Grande Lisboa. Figura 7.35 – Freguesias abrangidas 
pelo projecto. 

Além dos concelhos de Sintra e da Amadora, a sub-região da Grande Lisboa compreende 

outros 7 municípios, estendendo-se por uma área total aproximada de 1 380 km2 (Anuário 

Estatístico da Região de Lisboa, 2009). 

O concelho de Sintra possui uma área aproximada de 319 km2, com cerca de 377 000 

habitantes (INE, 2011) subdivididos em 20 freguesias. O município é limitado a norte pelo 

município de Mafra, a leste por Loures e Odivelas, a sul por Oeiras e Cascais, a sueste pela 

Amadora e a oeste pelo Oceano Atlântico (Figura 7.36). 

 
Figura 7.36 - Mapa do concelho de Sintra. Fonte: http://www.distritosdeportugal.com 

Área de estudo 
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O concelho da Amadora possui uma área aproximada de 24 km2, com cerca de 175 000 

habitantes (INE, 2011) subdivididos em 11 freguesias. O município é limitado a nordeste 

pelo município de Odivelas, a sueste por Lisboa, a sul e oeste por Oeiras e a oeste e norte 

por Sintra. 

 
Figura 7.37 - Mapa do concelho da Amadora. Fonte: 

http://www.distritosdeportugal.net 

O traçado da conduta adutora em estudo localiza-se nas freguesias de Belas, concelho de 

Sintra, e Mina, concelho da Amadora. 

A freguesia de Belas estende-se por uma área de cerca de 22 km2, com 25 622 habitantes, 

segundo os Censos de 2011. A freguesia da Mina, por sua vez, ocupa uma área aproximada 

de apenas 3 km2, albergando, segundo os censos de 2011, 17 334 indivíduos. 

7.12.3 Componente demográfica 

O resultado dos Censos de 2011 relativamente a 2001 aponta para um crescimento da 

população de Portugal contabilizando um total de 10 555 853 indivíduos residentes no final 

deste período. 

Realizou-se uma análise comparativa da população residente no país, na região e nos 

concelhos abrangidos pelo projecto, de acordo com os resultados publicados nos Censos 

2001 e 2011 (Quadro 7.11). 

Área de estudo 
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Quadro 7.11 - Evolução da população residente. 

Área Geográfica 
População residente Taxa de Variação 

2001-2011 2001 2011 

Portugal 10 356 117 10 555 853 3,2 % 

Lisboa 2 661 850 2 815 851 8,0 % 

Grande Lisboa 1 947 261 2 037 823 7,0 % 

Concelho de Sintra 363 749 377 249 2,5 % 

Freguesia de Belas 20 013 25 622 6,8 % 

Concelho da Amadora 175 872 175 558 28,0 % 

Freguesia da Mina 18 011 17 334 -3,8 % 

       Fonte: INE - Censos 2001 e 2011 

Da análise do quadro anterior constata-se que o número de residentes na região de Lisboa 

aumentou na última década, observando-se uma subida de 8,0% entre 2001 e 2011. Esta 

subida, é acompanhada ao nível da sub-região da Grande Lisboa – um aumento de cerca 

de 7 % no mesmo período. Os concelhos abrangidos pelo projecto acompanham esta 

tendência crescente, no entanto, de forma bastante distinta – em Sintra verificou-se um 

ligeiro aumento de 2,5 %, ao passo que na Amadora registou-se uma subida de 28 %. 

As freguesias em estudo apresentam, entre 2001 e 2011 taxas de variação bastante 

distintas, com perda de população na freguesia da Mina (-3,8 %) e um aumento de quase 

7 % na freguesia de Belas. 

No sentido de compreender as causas desta evolução apresentam-se no quadro seguinte 

os indicadores de crescimento da população publicados pelo INE, no Anuário Estatístico da 

Região de Lisboa de 2009. Os valores assumidos pelas duas taxas de crescimento 

demonstram que os concelhos em estudo demonstram um crescimento natural positivo, 

indicativo do rejuvenescimento da população e ao aumento da natalidade, contrariamente 

ao que se verifica no país. No entanto, o crescimento efectivo verificado é bastante distinto 

entre concelhos – em Sintra regista-se um valor de quase 2 %, enquanto na Amadora é de 

-0,75 %. 
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Quadro 7.12 - Indicadores da População – 2009. 

Zona 
Geográfica 

Densidade 
Populacional 

(hab/km2) 

Taxa de 
crescimento 
efectivo (%) 

Taxa de 
crescimento 
natural (%) 

Portugal 115,4 0,10 -0,05 

Lisboa 943,3 0,40 0,20 

Grande Lisboa 1 477,8 0,21 0,22 

Sintra 1 422,8 1,85 0,45 

Amadora 7 183,3 -0,75 0,21 

      Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa – 2009 

7.12.3.1 Estrutura etária 

Apresenta-se, nos quadros seguintes, o comportamento da população no que respeita à sua 

capacidade de renovação, em 2001 e em 2009. 

Quadro 7.13 - População residente em 2001, segundo os grupos etários. 

Zona Geográfica 

População Residente em 2001 

Total 
Grupos Etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

Portugal 10 262 877 1 642 626 1 485 779 5 454 871 1 679 601 

Lisboa 3 448 802 512 523 471 570 1 901 474 563 235 

Grande Lisboa 1 886 308 290 350 242 271 1 049 849 303 838 

Sintra 354 542 65 787 45 882 197 225 45 648 

Amadora 176 747 27 167 24 067 100 580 24 933 

     Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa – 2001 
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Quadro 7.14 - População residente em 2009, segundo os grupos etários. 

Zona Geográfica 

População Residente em 2009 

Total 

Grupos Etários 

0-14 15-24 25-64 
65 ou 
mais 

Portugal 10 637 713 1 616 617 1 181 435 5 938 508 1 901 153 

Lisboa 2 830 867 456 053 284 247 1 591 478 499 089 

Grande Lisboa 2 033 756 327 321 202 560 1 138 476 365 399 

Sintra 454 188 81 004 49 177 259 846 64 161 

Amadora 170 828 25 801 17 789 96 456 30 782 

     Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa – 2009 

Quadro 7.15 – Principais indicadores demográficos. 

Área Geográfica 

Taxa Bruta de 
Natalidade 

(%) 

Taxa Bruta de 
Mortalidade 

(%) 

Taxa de 
fecundidade geral 

(%) 

Índice de 
envelhecimento  

(%) 

2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009 

Portugal 11,7 9,4 10,3 9,8 46,0 38,7 102,3 117,6 

Lisboa 12,2 11,2 10,5 9,1 48,0 47,4 109,9 109,4 

Grande Lisboa 12,5 11,4 9,9 9,2 50,0 48,5 104,6 111,6 

Sintra 16,6 10,3 6,8 5,8 64,6 41,0 69,4 79,2 

Amadora 12,4 10,8 8,3 8,7 47,9 45,6 91,8 119,3 

  Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa – 2001 e 2009 

Constata-se o fenómeno de envelhecimento da população traduzido pelo aumento da 

importância relativa do número de idosos na população total, com excepção da região de 

Lisboa, onde se registou o seu decréscimo de 563 235 em 2001 para 499 089 em 2009. 

Evidencia-se, também, a queda da população activa da região de Lisboa, tendência apenas 

acompanhada pelo concelho da Amadora, de 100 580 em 2001 para 96 456 indivíduos em 

2009. Relativamente a Sintra, a população activa, pelo contrário, registou um forte 

crescimento entre 2001 e 2009. 

A análise dos valores apresentados permite, ainda, constatar que o aumento da população 

residente reflecte a tendência geral de povoamento do centro litoral do país. 
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Actividades económicas 

O quadro seguinte caracteriza a população empregada por sector de actividade principal na 

região de Lisboa. 

Quadro 7.16 – População empregada por sectores de actividade (milhares). 

Zona Geográfica 

2009 

Primário Secundário Terciário Total 

Portugal 564,8 1 425,7 3 063,6 5 054,1 

Lisboa 14,3 244,5 1 026,7 1 285,6 

     Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa – 2009 

Pela análise do quadro anterior verifica-se que na região de Lisboa o sector terciário é o 

dominante e as actividades económicas do sector primário são praticamente inexistentes, o 

que tem contribuído para a fixação progressiva dos estratos mais jovens da população. 

Os quadros seguintes referem-se à população empregada por ramo de actividade 

económica na sub-região da Grande Lisboa em 2004 e 2007. 

Quadro 7.17 – Descrição da Classificação de Actividades Económicas – CAE (2001). 
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Quadro 7.18 – População empregada por ramo de actividade económica na sub-região da 
Grande Lisboa em 2004. 

 

Quadro 7.19 – População empregada por ramo de actividade económica na sub-região da 
Grande Lisboa em 2007. 

 

Da análise dos quadros anteriores, constata-se que durante o período 2004-2007 a 

população activa aumentou ligeiramente, sobretudo nas actividades económicas 

relacionadas com transportes, armazenagens e comunicações e bancos e outras 

instituições financeiras. Em relação ao concelho de Sintra, verificou-se, no mesmo período, 

um grande aumento da população activa, sobretudo no que diz respeito a actividades 

económicas relacionadas com a indústria transformadora, na construção e obras públicas e 

bancos e outras instituições financeiras. 
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Acessibilidades 

A rede rodoviária da região é constituída por um conjunto de estradas, com diversas 

classificações formando uma malha hierarquizada: Itinerários Principais – IC, Estradas 

nacionais – EN; Estradas regionais – ER e estradas e caminhos municipais (Figura 7.38 e 

Figura 7.39). 

 
Figura 7.38 – Mapa de acessibilidades do concelho de Sintra. Fonte: http://viajar.clix.pt 
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Figura 7.39 – Mapa de acessibilidades do concelho da Amadora. Fonte: http://viajar.clix.pt 

A ligação entre os concelhos da Amadora e de Sintra é feita através de diversas estradas, 

destacando-se o IC 19, que liga Lisboa a Sintra, e a A9 (CREL), que faz a ligação entre o 

Estádio Nacional do Jamor e Alverca. 

No concelho de Sintra destaca-se a existência de diversas estradas nacionais, tais como a 

EN117, EN247, a EN 580 e a EN250.  

O concelho da Amadora possui algumas estradas nacionais como a EN1320, EN1324, 

EN576 e é, ainda, atravessado a norte pelo IC 16. 

Em ambos os concelhos, as ligações entre as cidades e vilas regionais são feitas através de 

estradas nacionais e regionais. 

7.13 QUALIDADE DO AMBIENTE 

Neste capítulo é caracterizada a qualidade do ambiente da área de estudo, através da 

análise da Qualidade do Ar, do Ambiente Sonoro e da Produção e Gestão de Resíduos e 

Efluentes. 
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7.13.1 Qualidade do Ar 

7.13.1.1 Considerações gerais 

A qualidade do ar de uma determinada região é fortemente influenciada pelo seu uso do 

solo e pelas actividades económicas aí existentes, uma vez que estas podem constituir 

fontes poluentes responsáveis pela sua degradação. Deste modo, para a caracterização da 

qualidade do ar na região em que se insere o projecto em estudo foi tida em conta a sua 

ocupação do solo e realizada uma análise às principais fontes emissoras presentes na 

região, bem como às suas respectivas emissões. 

7.13.1.2 Enquadramento Legal 

O presente capítulo pretende enquadrar em termos legais as normas de qualidade do ar. 

A legislação nacional relativamente à Qualidade do Ar surgiu a 9 de Novembro de 1990 com 

a publicação do Decreto-Lei n.º 352/90, transpondo para a ordem jurídica interna as 

Directivas nºs 88/609/CEE, 89/369/CEE, 89/427/CEE e 87/817/CEE. 

Na sequência desse diploma, foi promulgada a Portaria nº 286/93, de 12 de Março, fixando 

os valores limite e os valores guia no ambiente de vários poluentes (monóxido de carbono, 

dióxido de azoto, dióxido de enxofre, chumbo e partículas em suspensão), os respectivos 

métodos de referência para amostragem e análise e as condições determinantes da 

realização de medições dos mesmos. 

De modo a harmonizar os procedimentos de avaliação e de informação ao público e de 

preservar/melhorar a qualidade do ar ambiente, a Comissão Europeia publicou a 27 de 

Setembro a Directiva 1996/62/CE, designada por Directiva Quadro, devido à sua 

importância na definição dos princípios da estratégia da União Europeia relativos à 

qualidade do ar.  

Esta directiva foi transposta para direito interno através do Decreto-Lei n.º 276/99, de 21 de 

Julho, definindo as linhas de orientação da política de gestão da qualidade do ar e 

revogando parcialmente o Decreto-Lei n.º 352/90 (actualmente revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril). A alteração a este diploma nacional foi efectuada 

através do Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de Agosto, onde se estabelece ainda que, seis 

meses após a aprovação dos planos de melhoria, são apresentados os respectivos 

programas de execução. 

Posteriormente à Directiva Quadro foram criadas outras Directivas, nomeadamente as 

Directivas Comunitárias nºs 1999/30/CE e 2000/69/CE, transpostas internamente pelo 

Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, que estabelece novos valores limite das 

concentrações no ar ambiente de dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, 
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partículas em suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono (estabelecendo normas 

de aplicação transitória com a Portaria n.º 286/93, de 12 de Março), bem como as regras de 

gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos 

artigos 4º e 5º do Decreto-lei n.º 276/99, de 23 de Julho. 

No que concerne ao ozono troposférico, a 21 de Setembro de 1992 foi criada a Directiva 

Comunitária 92/72/CEE, tendo como objectivo estabelecer um procedimento harmonizado 

em várias frentes da luta contra a poluição atmosférica causada por este poluente. A 

transposição desta directiva para a ordem jurídica interna foi efectuada através da 

Portaria n.º 623/96, de 31 de Outubro, incumbindo o Instituto de Meteorologia de estabelecer 

mecanismos de monitorização, de intercâmbio de informações e de alerta da população, no 

que respeita à poluição atmosférica pelo ozono. 

Posteriormente a 12 de Fevereiro de 2002, foi publicado um novo documento jurídico – a 

Directiva 2002/3/CE que veio revogar a Directiva 92/72/CE. Esta nova directiva foi 

transposta para ordem interna através do Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro 

(revogando a Portaria n.º 623/96), tendo como objectivo a preservação da qualidade do ar 

ambiente, no que respeita ao ozono, dando assim execução ao disposto nos artigos 4º e 5º 

do Decreto-Lei n.º 276/99. 
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Quadro 7.20 – Resumo dos requisitos legais para a protecção da saúde humana estabelecidos 
pela principal legislação portuguesa em matéria de qualidade do ar, actualmente em vigor. 

Poluente Diploma 
legal 

Parâmetro 
Estatístico 

Valor 
Limite 

Limiar 
Superior 
1/ Limiar 
Inferior2 

Data de 
cumprimento 

Margem de 
Tolerância 3 

Limiar de 
Alerta4 

Dióxido de 
enxofre 
(SO2) 

Decreto-Lei 
n.º 
111/2002 

Média horária 
350 
µg/m3 

- 
Em vigor desde 
de 1 Jan. de 
2005 

Variável de 
acordo com o 
ano (90 µg/m3 

em 2002, 0 
µg/m3 em 
2005) 

500 µg/m3 em 3 
horas 
consecutivas, a 
aplicar desde a 
entrada em vigor 
do diploma 
legal. Média de 24h 

125 
µg/m3 

75 µg/m3 
50 µg/m3 

 Em vigor 
desde de 1 Jan. 
de 2005 

Não se aplica. 

Dióxido de 
azoto (NO2) 

Portaria n.º 
286/93 

Percentil 98 dos 
valores horários 
obtidos durante 
um ano 

200 
µg/m3 

- 
Até 1 Jan. de 
2010 - - 

Decreto-Lei 
n.º 
111/2002 

Média horária 
200 
µg/m3 

140 µg/m3 
/ 100 
µg/m3 

Em vigor a 
partir de 1 Jan. 
de 2010 

Variável de 
acordo com o 
ano (80 µg/m3  
em 2002, 0 
µg/m3  em 
2010) 

400 µg/m3 em 3 
horas 
consecutivas, a 
aplicar desde a 
entrada em vigor 
do diploma 
legal. Média Anual 

40 
µg/m3 

32 µg/m3  
/ 26 µg/m3 

Em vigor a 
partir de 1 Jan. 
de 2010 

Variável de 
acordo com o 
ano (16 µg/m3 

em 2002, 0 
µg/m3 em 
2010) 

Partículas 
em 
suspensão 
(PM10) 

Decreto-Lei 
n.º 
111/2002 

Média 
de 24h 

1ª 
Fase 

50 
µg/m3 

- 
Em vigor desde 
1 Jan. de 2005 

Variável de 
acordo com o 
ano (15 µg/m3 

em 2002, 0 
µg/m3 em 
2005)  

- 

2ª 
Fase 

50 
µg/m3 

30 µg/m3 / 
20 µg/m3 

Em vigor a 
partir de 1 Jan. 
de 2010 

A calcular em 
função dos 
dados, de 
modo a ser 
equivalente 
ao valor limite 
da 1ª fase 

Média 
Anual 

1ª 
Fase 

40 
µg/m3 

- 
Em vigor desde 
1 Jan. de 2005 

Variável de 
acordo com o 
ano (5 µg/m3 

em 2002, 0 
µg/m3 em 
2005) 

2ª 
Fase 

20 
µg/m3 

14 µg/m3 / 
10 µg/m3 

Em vigor a 
partir de 1 Jan. 
de 2010 

Variável de 
acordo com o 
ano (10 µg/m3 
em 2005, 0 

                                                
1 Limiar Superior de Avaliação - nível de poluição abaixo do qual pode ser utilizada uma combinação de medições e de 
técnicas de modelização para avaliar a qualidade do ar ambiente.  
2 Limiar Inferior de Avaliação - nível de poluição abaixo do qual poderão ser apenas utilizadas técnicas de modelização ou a 
estimativa objectiva para avaliar a qualidade do ar ambiente.  
3 Margem de Tolerância – corresponde à margem em que o valor limite pode ser excedido, de acordo com as condições 
constantes no Decreto-lei n.º 111/2002. A margem de tolerância é definida na data de entrada do diploma em questão devendo 
sofrer uma redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até 
atingir 0% em Janeiro de 2005 ou de 2010 em função do poluente. 
4 Limiar de Alerta - nível de poluentes na atmosfera acima do qual uma exposição de curta duração apresenta riscos para a 
saúde humana e a partir do qual devem ser adoptadas medidas imediatas, segundo as condições fixadas pelo no 
Decreto-lei n.º 111/2002. 
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Poluente Diploma 
legal 

Parâmetro 
Estatístico 

Valor 
Limite 

Limiar 
Superior 
1/ Limiar 
Inferior2 

Data de 
cumprimento 

Margem de 
Tolerância 3 

Limiar de 
Alerta4 

µg/m3 em 
2010) 

Monóxido de 
carbono 
(CO) 

Decreto-Lei 
n.º 
111/2002 

Máximo diário 
das médias de 8 
horas 

10 
mg/m3 

7 µg/m3 / 
5 µg/m3 

Em vigor desde 
a data de 
entrada do 
diploma. 

- - 

Ozono (O3) 
Decreto-Lei 
n.º 
320/2003 

Valor máximo 
das médias 
octo-horárias do 
dia 

120 
µg/m3 5 

- 

Em vigor desde 
a data de 
entrada do 
diploma. 

- 

240 µg/m3 numa 
média horária 
devendo as 
medições 
ocorrer durante 
3 horas 
consecutivas 

7.13.1.3 Caracterização da Qualidade do Ar 

Pretendeu-se inicialmente caracterizar a situação de referência para o presente descritor a 

nível dos concelhos e freguesias interceptadas pelo projecto em estudo. 

Para tal, foi consultada a rede de monitorização da qualidade do ar existente a nível 

nacional, que é constituída por diversas estações de medição geridas pelas respectivas 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e cujos dados são 

disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

A área em estudo localiza-se na área de jurisdição da CCDR Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDR-LVT), que tem sob a sua alçada 25 estações. No concelho da Amadora existem 

duas estações de medição da qualidade do ar, enquanto no concelho de Sintra existe 

apenas uma. Estas estações pertencem à rede de Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do 

Tejo, a cargo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo (CCDR-LVT), e são designadas de fundo, uma vez que o nível de poluição medido 

não é influenciado directamente pelo tráfego automóvel elevado, nem por outras fontes 

poluidoras identificadas. 

Na Agência Portuguesa do Ambiente, em Alfragide, está instalada a estação de referência 

da qualidade do ar, em funcionamento desde 1998. Em 2001 entrou em funcionamento a 

segunda estação na área do município, localizada na Escola Secundária da Amadora, 

freguesia da Reboleira. A estação de qualidade do ar do concelho de Sintra situa-se em 

Mem Martins, tendo iniciado a sua actividade em 2002. 

A Figura 7.40 apresenta-se o Índice de Qualidade do Ar da Área Metropolitana de Lisboa 

Norte para o ano de 2010, onde se insere a área de estudo. Este índice é disponibilizado 

pela Agência Portuguesa do Ambiente, com base em informação recolhida das estações em 

funcionamento pelas CCDR. 

                                                
5 Valor alvo para 2010 
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Figura 7.40 – Índice da Qualidade do Ar da Área Metropolitana de Lisboa Norte (Fonte: APA). 

Segundo o Relatório Técnico “Planos e Programas para a Melhoria da Qualidade do Ar na 

Região de Lisboa e Vale do Tejo”, realizado em 2006 pela CCR-LVT, Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade de Lisboa e pela Inventar, a qualidade do ar em vários locais 

da região de Lisboa e Vale do Tejo, em particular na aglomeração da Área Metropolitana de 

Lisboa Norte, tem apresentado nos últimos anos concentrações acima dos valores admitidos 

por lei em relação a determinados poluentes, principalmente no que respeita às partículas 

inaláveis, mas também em relação ao dióxido de azoto e dióxido de enxofre. 

No quadro seguinte apresenta-se, segundo o referido relatório, as emissões totais 

estimadas para os principais poluentes e para os grandes sectores de actividade. 
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Quadro 7.21 – Emissões atmosféricas estimadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (valor 
médio em 2000 e 2001). 

 

Foi, ainda, realizada uma recolha de dados publicados que, de alguma forma, pudessem 

contribuir para a definição do cenário mais provável da situação local. Deste modo, foram 

utilizados os dados de “Avaliação da qualidade do ar em Portugal - NO2, SO2 – Tubos de 

Difusão” e “Campanhas para a avaliação preliminar da qualidade do ar em Portugal – O3 – 

tubos de Difusão” realizadas pela DGA (Direcção Geral do Ambiente) conjuntamente com o 

Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

Estes documentos baseiam-se em duas campanhas de amostragem realizadas em Julho de 

2000 e Maio de 2001, sendo a primeira representativa do período de Verão e a segunda do 

período de Inverno. A amostragem foi estabelecida através de uma malha de quadrícula 20 

por 20 km que cobria todo o território nacional. No centro de cada quadrícula foi colocado 

um tubo de difusão que mediu as concentrações de SO2, NO2 e O3 relativas ao período de 

exposição de uma semana.  

O quadro e figura seguintes exibem, respectivamente, as concentrações registadas no tubo 

de difusão correspondente à quadrícula da área de estudo e a sua localização. 

Quadro 7.22 – Dados dos Tubos n.º 190, 191, 198 e 199 dos estudos: “Avaliação da qualidade 
do ar em Portugal - NO2, SO2, O3 – Tubos de Difusão” e “Campanhas para a avaliação 

preliminar da qualidade do ar em Portugal – O3 – tubos de Difusão. 

N.º dos Tubos 
representativos 

da área de 
estudo 

Coordenadas 1ª campanha 2ª campanha 

29S UTM NO2 
(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 
NO2 

(µg/m3) 
SO2 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

190 598885 4234562 2,7 2,4 74,6 2,0 <1,3 85,2 

191 618593 4235049 2,0 3,5 82,3 1,6 <1,3 100,4 

198 598957 4214439 2,5 1,7 83,1 3,7 1,2 90,4 

199 618974 4214512 2,1 1,8 73,1 1,4 <1,3 86,9 
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Fonte: Direcção Geral do Ambiente e F.C.T./U.N.L. (2001). 

1ª Campanha 

 

2ª Campanha 

 
 
 
 
 
Figura 7.41 – Curvas de isoconcentrações de dióxido de azoto, dióxido de enxofre e ozono no 

ar ambiente em Portugal Continental (2001). 

Embora o método de amostragem utilizado (difusão passiva) nas campanhas de 

monitorização referidas não seja um método de referência e apesar dos valores obtidos se 

referirem a um período de 7 dias, não permitindo assim uma comparação directa com os 

valores legais, é possível retirar algumas conclusões, embora com certas ressalvas. 

Localização aproximada da área de inserção do projecto em estudo 

Fonte: DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE e F.C.T./U.N.L. (2001). 
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Através dos valores obtidos para os tubos n.º 190, 191, 198 e 199, representativos da área 

sujeita a análise, verifica-se que na área de estudo as concentrações de SO2 e NO2 são, de 

uma forma geral, relativamente elevadas, o que seria de esperar na medida em que se trata 

de um projecto inserido em área predominantemente urbana. 

No que concerne ao Ozono, as suas concentrações não se revelam preocupantes. A 

formação de ozono troposférico é fortemente influenciada pela existência de níveis elevados 

de radiação solar. Ao contrário dos outros poluentes, o ozono não é emitido directamente 

por nenhuma fonte poluente particular, mas é antes o resultado de uma série de reacções 

que ocorrem entre os seus poluentes precursores por acção da radiação solar. Em ambiente 

de fundo (longe da influência de grandes fontes de poluição), o dióxido de azoto reage com 

os compostos orgânicos voláteis (emitidos por fontes de origem natural), resultando na 

formação de ozono troposférico. 

Fontes Poluentes 

As concentrações dos poluentes no ar ambiente dependem essencialmente de dois 

factores: quantidades emitidas e condições meteorológicas que condicionam a sua 

dispersão e as suas reacções.  

Na área de estudo não existem instalações de combustão e de produção de energia. 

Tratando-se de uma área essencialmente urbana, a principal fonte de poluição do ar na área 

de estudo é o tráfego rodoviário, como fonte do dióxido de azoto, monóxido de carbono, 

partículas em suspensão e benzeno e outros compostos orgânicos voláteis. No Quadro 

7.23 apresenta-se a rede viária que intercepta a área de estudo da conduta adutora. 

Há tráfego intenso nestas estradas, pelo que o ruído e a poluição atmosférica causados 

pelas viaturas são relativamente elevados. 

Quadro 7.23 – Principais estradas que têm influência sobre a área em estudo. 

Designação Localização relativa à área de estudo 

EN 117 (Lisboa-Pêro Pinheiro) 

Localizada na zona Oeste da área de estudo, entre a ribeira de 

Belas e a ribeira da Carregueira, intercepta a área de estudo na 

direcção Norte-Sul. 

A9 (CREL) 

Faz a ligação entre o Estádio Nacional e Alverca. Localizada na 

zona Sul da área de estudo, intercepta a conduta junto ao 

Monumento Natural de Carenque, na direcção Sudoeste-

Nordeste. 
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Designação Localização relativa à área de estudo 

EM250 (Caxias-Sacavém) 

É uma antiga estrada nacional. Localizada na zona Norte da área 

de estudo, intercepta o projecto junto à ribeira de Belas, na 

direcção Sudoeste-Nordeste. 

EN542-2 (Estrada das Águas 

Livres) 

Localizada no extremo Sudeste da área de estudo, intercepta o 

projecto junto à CREL, na direcção Norte-Sul. 

Arruamentos 

Existem vários arruamentos que atravessam a área de estudo, 

entre eles: Rua do Arco, Rua Manuel da Fonseca, Rua Eng. José 

de Sousa Santana Marques, Rua da Fonteireira. 

Deste modo, tendo em conta a rede viária actualmente existente e o volume de tráfego que 

se verifica, bem como as velocidades de circulação dos veículos, constata-se que a área de 

estudo apresenta algum nível de poluição atmosférica e, como tal, algum risco em termos de 

saúde pública na envolvente ao local de implantação do projecto. 

 

Foto 7.21 – A9 (CREL). Zona de atravessamento da conduta. 

7.13.2 Ambiente Sonoro 

7.13.2.1 Considerações gerais 

O ruído representa um factor de degradação ambiental, o qual afecta de forma directa a 

qualidade de vida das populações. 

Como situações mais frequentes que ocorrem ao nível da afectação da saúde pública 

consideram-se a diminuição da capacidade auditiva, dores de cabeça e alteração do 

comportamento individual. 
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7.13.2.2 Enquadramento Legislativo 

Com o intuito de se evitarem as situações acima mencionadas, foi publicado o 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

Relativamente à fase de construção dever-se-ão considerar os seguintes diplomas legais: 

– Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro 

Este Decreto-Lei estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões sonoras de 

equipamento para utilização no exterior, de procedimentos de avaliação da conformidade, 

de regras sobre marcação do equipamento, de documentação técnica e de recolha de 

dados sobre as emissões sonoras para o ambiente, com vista a contribuir para a protecção 

da saúde e bem-estar das pessoas, bem como para o funcionamento harmonioso do 

mercado desse equipamento. 

– Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro 

Este Decreto-Lei aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR) e estabelece o regime de 

prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o 

bem-estar das populações. Constam dos artigos 14º e 15º, abaixo resumidos, os limites a 

considerar para actividades ruidosas temporárias. 

Artigo 3.º - Definições 

As alíneas v) e x) classificam, respectivamente como: 

– “zona mista”: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos 

na definição de “zona sensível”; 

– “zona sensível”: a área definida em plano municipal de ordenamento do território 

como vocacionada para uso habitacional ou para escolas, hospitais ou similares, ou 

espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de 

comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e 

outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 

comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno. 

Artigo 6.º - Planos municipais de ordenamento do território 

O número 2 deste artigo atribui aos municípios a competência para estabelecer nos planos 

municipais de ordenamento do território, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e 

das zonas mistas. 

O número 3 deste artigo determina que “a classificação de zonas sensíveis e de zonas 

mistas é realizada na elaboração de novos planos e implica a revisão ou alteração dos 

planos municipais de ordenamento do território em vigor”. 
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Artigo 11.º - Valores limite de exposição 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 

65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 

55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

Artigo 14.º - Actividades ruidosas temporárias 

É proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios de 

habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, de 

escolas, durante o respectivo horário de funcionamento e de hospitais ou estabelecimentos 

similares. 

Artigo 15.º - Licença especial de ruído 

O exercício de actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos 

excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído 

pelo respectivo município. Quando emitida por um período superior a um mês, fica 

condicionada ao cumprimento, nos receptores sensíveis, do valor limite do indicador LAeq 

do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período 

nocturno. 

Relativamente à fase de exploração e tendo em consideração o uso previsto para a área em 

estudo, após a implementação do projecto dever-se-á considerar o estipulado no 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

7.13.2.3 Classificação da Área de Estudo 

De acordo com o n.º 2 do artigo 6.º do RGR, “compete aos municípios estabelecer nos 

planos municipais de ordenamento do território a classificação, a delimitação e a disciplina 

das zonas sensíveis e das zonas mistas”. Neste sentido, foram contactadas as Câmaras 

Municipais de Sintra e da Amadora de modo a obter informações relativamente à 

classificação acústica adoptada. Uma vez que as câmaras ainda não possuem Carta de 

Ruído para os respectivos municípios, a área de estudo ainda não se encontra classificada.  

De acordo com o RGR, Zona sensível define-se com “a área definida em plano municipal de 

ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, 

hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais 

como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos 

de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno”. Desta forma, a área de 
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estudo assumir-se-á como uma zona sensível, face às características que esta apresenta, 

devendo obeceder aos seguintes valores: 

– Lden  ≤  55 dB(A) 

– Ln  ≤  45 dB(A) 

7.13.2.4 Receptores Sensíveis ao Ruído 

A área em estudo apresenta-se como uma zona relativamente ruidosa, caracterizada 

essencialmente por áreas urbanas, onde a presença humana é bastante evidente e a rede 

viária é bem estruturada (fotos seguintes). 

  
Foto 7.22 – Rua do Arco. Zona urbana de 

atravessamento inferior da conduta. 
Foto 7.23 – Carenque. Zona de 

atravessamento inferior da conduta. 

A fase de construção do projecto constituirá uma “Actividade ruidosa temporária», que é 

definida, de acordo com RGR, como “a actividade que, não constituindo um acto isolado, 

tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais 

como obras de construção civil”. 

Desta forma, prevê-se as áreas habitacionais sofram perturbações essencialmente durante 

os trabalhos de implantação da conduta e órgãos acessórios, e de uma forma bastante 

reduzida, na fase de exploração, durante as actividades de manutenção das infra-estruturas. 

1.1.1.1 Principais Fontes de Ruído 

Dada a caracterização feita à área de estudo, constata-se que, actualmente, o tráfego 

rodoviário que circula nas vias de comunicação existentes constitui a principal fonte de ruído 

da área em estudo, como já referido no descritor relativo à Qualidade do Ar. 
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Deste modo, em termos da avaliação da incomodidade ao ruído, na envolvente do local de 

inserção do projecto, prevê-se que exista actualmente incomodidade devido ao ruído, 

podendo mesmo verificar-se situações de conflito com o RGR. 

7.13.3 Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes 

7.13.3.1 Considerações gerais 

A proveniência dos resíduos é muito variada, pois está associada a toda a actividade 

humana. De um modo geral, podem considerar-se resíduos domésticos, comerciais, 

industriais, hospitalares, agrícolas, entre outros. Os resíduos podem igualmente ser 

classificados não em termos da sua proveniência, mas em termos da sua natureza. 

Qualquer que seja o tipo de classificação que se considere, há resíduos banais e resíduos 

que podem ser perigosos. Estes últimos designam-se genericamente por resíduos perigosos 

em função do seu carácter e do modo como são manipulados no ambiente durante o seu 

ciclo de vida, como produto útil ou como resíduo. 

Com o objectivo de garantir uma gestão de resíduos que reduza ao mínimo os seus efeitos 

no ambiente e na saúde pública, a estratégia da União Europeia para a gestão de resíduos 

obedece a uma hierarquia de princípios que foi proposta pela primeira vez pela OCDE: 

redução da produção e da nocividade dos resíduos, reutilização, reciclagem, valorização, 

destruição e colocação em aterro. 

Em suma, a gestão eficaz e segura dos resíduos carece do conhecimento da sua natureza, 

fracção, origem e quantidade, bem como da quantidade reciclável e valorizável, da energia 

recuperável ou dos resíduos eliminados. Refere-se ainda que não deverá verificar-se 

mistura de tipologias de resíduos, a não ser com o objectivo de melhorar a segurança 

durante os procedimentos de eliminação ou de valorização. 

7.13.3.2 Enquadramento legal 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, estabelece o Regime Geral da Gestão de 

Resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE, de 5 de 

Abril, do Parlamento Europeu e do Concelho, e a Directiva n.º 91/689/CEE, de 12 de 

Dezembro, do Concelho. Este decreto aplica-se às operações de gestão de resíduos, 

nomeadamente, toda e qualquer operação de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização e eliminação, bem como às operações de descontaminação de 

solos e à monitorização dos locais de deposição após o encerramento das respectivas 

instalações, de forma a não constituir perigo ou causar prejuízo para a saúde humana ou 

para o ambiente. 
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Segundo este diploma legal, consideram-se resíduos qualquer substância ou objecto de que 

o detentor se desfaz ou tem intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os 

identificados na Lista Europeia de Resíduos, aprovada pela Decisão n.º 2000/532/CE, de 3 

de Maio, da Comissão. 

Esta decisão, com as alterações introduzidas pelas Decisões n.º 2001/118/CE de 16 de 

Janeiro, da Comissão, n.º 2001/118/CE de 22 de Janeiro e n.º 2001/573/CE de 23 de Julho, 

do Conselho, adoptou a nova Lista Europeia de Resíduos (LER), com as respectivas 

características de perigo. A LER entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2002, revogando o 

Catálogo Europeu de Resíduos (CER) aprovado pela Decisão n.º 94/3/CE de 20 de 

Dezembro, da Comissão. 

Assim, a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, transpõe a Decisão n.º 2000/532/CE de 3 de 

Maio, da Comissão e as respectivas alterações. O Anexo I do referido diploma contempla a 

LER, na qual os diferentes tipos de resíduos são definidos por um código de seis dígitos e, 

respectivamente, de dois e quatro dígitos para os números dos capítulos e subcapítulos. O 

Anexo II apresenta as características de perigo atribuíveis aos resíduos, e o Anexo III inclui 

as operações de valorização e de eliminação de resíduos. 

O Decreto-Lei n.º 294/94, de 16 de Novembro, consagra o regime jurídico da concessão da 

exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos sólidos 

urbanos. Segundo este regime, a concessionária assegura a exploração e gestão de um 

serviço público, nomeadamente o tratamento de resíduos sólidos urbanos, mediante uma 

correcta política de gestão evidenciada, em particular, pelo controlo de custos. 

De modo a fazer face à gestão dos RSU, é aprovado o Plano Estratégico de Resíduos 

Sólidos Urbanos (PERSU II) pela Portaria n.º 187/2007, de 12 de Fevereiro. Este diploma 

legal visa a revisão do PERSU I, constituindo o novo referencial para os agentes do sector, 

para o horizonte 2007-2016, sendo considerado como um instrumento estratégico, 

fundamental para que o sector possa dispor de orientações e objectivos claros, bem como 

de uma estratégia de investimento que confira coerência, equilíbrio e sustentabilidade à 

intervenção dos vários agentes directamente envolvidos. Estabelecem-se também neste 

plano as regras orientadoras da disciplina a definir pelos planos multimunicipais, 

intermunicipais e municipais de acção, em conformidade com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 178/2007, de 5 de Setembro. 

A Portaria n.º 50/2007, de 9 de Janeiro, aprova o modelo de alvará de licença para a 

realização de operações de gestão de resíduos, que é posteriormente rectificada pela 

Declaração de Rectificação n.º 16/2007, de 26 de Fevereiro. 
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A Portaria n.º 459/98, de 11 de Maio, estabelece os requisitos a que deve obedecer o 

processo de autorização prévia das operações de armazenagem, tratamento, valorização e 

eliminação de resíduos industriais, resíduos sólidos urbanos ou outros tipos de resíduos. 

O Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, visa regular a instalação, a exploração, o 

encerramento e a manutenção pós-encerramento de aterros destinados a resíduos, de 

forma a evitar ou a reduzir tanto quanto possível os efeitos negativos sobre o ambiente, quer 

à escala local, em especial a poluição das águas de superfície, das águas subterrâneas, do 

solo e da atmosfera, quer à escala global, em particular o efeito de estufa, bem como 

quaisquer riscos para a saúde humana. Estabelece ainda as características técnicas 

específicas para a classe de aterros e os requisitos gerais que deverão ser observados na 

sua concepção, construção, exploração, encerramento e manutenção pós-encerramento. 

Refere-se, também, o Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, que estabelece o regime 

jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos novos e de óleos usados. De acordo com o 

referido diploma, constituem princípios fundamentais de gestão de óleos usados a 

prevenção da produção, em quantidade e nocividade, e a adopção das melhores técnicas 

disponíveis nas operações de recolha/transporte, armazenagem, tratamento e valorização, 

de forma a minimizar os riscos para a saúde pública e para o ambiente. Para isso, 

estabelece uma hierarquia de operações de gestão de óleos usados: 

– Regeneração; 

– Outras formas de reciclagem; 

– Outras formas de valorização. 

Por fim, para uma correcta gestão dos resíduos, torna-se premente a caracterização 

qualitativa e, eventualmente, quantitativa, de todos os resíduos produzidos, para que dessa 

forma seja possível determinar um conjunto de medidas de prevenção, reutilização ou 

valorização desses resíduos, assegurando-lhes o destino mais adequado e evitando 

deposições inadequadas com consequências gravosas para o meio ambiente. 

O Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de Março e a Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho, 

estabelecem um regime jurídico próprio para os Resíduos de Construção e Demolição 

(RCD), que estabelece as normas técnicas relativas às operações de gestão destes 

resíduos, em concretização do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro. Deste modo, foi garantida a aplicação ao fluxo de RCD das políticas de redução, 

reutilização e reciclagem de resíduos, bem como as operações de recolha, transporte, 

armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. 

Recentemente, o Decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, transpôs a 

Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, e 

vem alterar o regime geral da gestão de resíduos (Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
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Setembro) no sentido de reforçar a prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua 

reutilização e reciclagem, com vista a prolongar o seu uso na economia antes de os 

devolver em condições adequadas ao meio natural.  

7.13.3.3 Caracterização da Área de Estudo 

A caracterização da situação de referência para o presente descritor foi realizada a nível dos 

concelhos e freguesias interceptadas pelo projecto em estudo. 

No que se refere à região em estudo, verifica-se um bom nível de atendimento relativamente 

ao abastecimento de água (99,9%), drenagem e tratamento de águas residuais urbanas 

(98%) nos concelhos de Sintra e da Amadora. Destaca-se, no entanto, uma elevada 

percentagem de perdas de água na rede de abastecimento e distribuição de água, razão 

pela qual se pretende implantar uma nova conduta adutora. 

Resíduos 

Em Portugal, de acordo com o documento “Estatísticas do Ambiente 2009” elaborado pelo 

Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE), no período de 2007 a 2009 verifica-se que a 

produção de resíduos urbanos, embora fortemente relacionada com o aumento da 

população, tem crescido mais rapidamente do que a taxa de crescimento da população, o 

que sugere que o aumento da produção de resíduos resulta não somente do aumento 

populacional mas também de novos hábitos de consumo e de comportamentos geradores 

de mais resíduos. 

A quantidade de resíduos urbanos produzidos a nível nacional no período referido cresceu a 

uma taxa média anual de 5 % registando-se, em 2009, uma produção superior a 5 milhões 

de toneladas. No que se refere à quantidade de resíduos urbanos produzidos por habitante, 

verifica-se que a capitação média nacional foi ligeiramente superior a 500 kg/hab.ano em 

2009 (Quadro 7.24), o que corresponde a uma média diária de cerca de 1,4 kg por 

habitante. Verifica-se que na região da Grande Lisboa a capitação média foi superior à 

registada a nível nacional – 571 kg/hab. 

Quadro 7.24 - Resíduos produzidos (2009). 

Zona 
Geográfica 

Resíduos produzidos 

(t) 

Resíduos produzidos 

(kg/hab) 

Portugal 5 496 267 517 

Lisboa 1 642 825 580 

Grande 
Lisboa 

1 161 1995 571 

   Fonte: www.ine.pt – Estatísticas do Ambiente 2009 
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Em Sintra, a gestão dos resíduos sólidos urbanos é da competência da HPEM (Higiene 

Pública - EEM) entidade criada pela Câmara Municipal em 2000, responsável pela recolha e 

transporte de RU (Resíduos Urbanos), limpeza e higiene dos espaços públicos do concelho 

de Sintra. 

A gestão de resíduos no decorrer da fase de construção da conduta adutora deverá ser 

realizada de modo a cumprir o Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos do Concelho de 

Sintra, de 2007. O referido regulamento estabelece que os empreiteiros, promotores de 

obras ou outros produtores de resíduos de construção e demolição, são responsáveis pela 

sua recolha, transporte, valorização e destino final, de tal forma que não ponham em perigo 

a saúde pública, nem causem prejuízos ao ambiente ou à limpeza, higiene e estética dos 

locais públicos. A HPEM, pode assegurar a recolha dos resíduos sólidos equiparáveis a 

urbanos gerados nos locais de construção e demolição, através da disponibilização de 

contentores, mediante a celebração de um contrato de recolha com o dono de obra. 

A Tratolixo, EIM, é a empresa intermunicipal responsável pela gestão, tratamento e 

valorização dos resíduos sólidos nos concelhos de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra desde 

1990. Tem como objectivo o tratamento, deposição final, recuperação e reciclagem de 

resíduos sólidos e a comercialização dos materiais transformados. O sistema conta com um 

ecocentro (na Ericeira) e um ecoparque (em Trajouce). 

O Ecocentro da Ericeira possibilita que os próprios munícipes realizem a deposição selectiva 

de resíduos valorizáveis que, pelas suas características ou dimensões, não podem ser 

depositados nos ecopontos  

O Ecoparque de Trajouce é composto por uma central industrial de tratamento de resíduos 

sólidos (CITRS), uma estação de triagem de papel e cartão, um ecocentro, um aterro 

sanitário, já selado, e uma unidade de valorização energética do biogás do aterro. 

Na localidade da Abrunheira (Mafra), está actualmente em construção um Ecoparque 

composto por uma Central de Digestão Anaeróbia (CDA), 3 Células de Confinamento 

Técnico (CCT) de apoio, uma Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais 

(ETARI) e um Ecocentro. 

A Câmara Municipal da Amadora é responsável pela recolha dos resíduos sólidos urbanos 

produzidos no seu território. Estes incluem os resíduos sólidos domésticos, os monos e os 

resíduos sólidos equiparados a domésticos, provenientes de actividades económicas, desde 

que a sua produção não exceda os 1 100 litros por dia. 

Para a deposição indiferenciada dos resíduos a Câmara Municipal da Amadora coloca à 

disposição dos utilizadores contentores distribuídos pelos edifícios abrangidas pelo sistema 

de remoção “porta-a-porta”, bem como contentores de utilização colectiva colocados na via 

pública. Relativamente à deposição selectiva, a autarquia coloca à disposição dos 
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munícipes ecopontos, vidrões e papelões isolados. Os resíduos provenientes da recolha 

selectiva são entregues no Centro de Triagem da Valorsul, localizado em Vale do Forno, 

onde são preparados para entrega à Sociedade Ponto Verde, para reciclagem. 

A Câmara Municipal da Amadora possui, ainda, um ecocentro junto ao aterro sanitário de 

Carenque (actualmente selado), que possui contentores de grande capacidade, destinados 

à deposição selectiva de diferentes tipologias de resíduos como papel e cartão, 

embalagens, pilhas, óleos de motor, etc. 

Águas Residuais 

No concelho de Sintra, de acordo com o Anuário Estatístico da Região de Lisboa de 2009, 

constata-se que 96 % da população é servida por sistemas de drenagem de águas residuais 

e 86 % por Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Por outro lado, no 

concelho da Amadora verifica-se que a totalidade da população é servida por sistemas de 

drenagem de águas residuais e por Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 

No que se refere à drenagem de águas residuais, verifica-se que, em Sintra a totalidade dos 

caudais efluentes produzidos é proveniente do sector doméstico, enquanto no concelho da 

Amadora cerca de 2 291 x 103 m3 de águas residuais provêm de outros sectores. No 

entanto, constata-se que a totalidade dos efluentes gerados não é tratada (Quadro 7.25). 

Quadro 7.25 - Drenagem e tratamento de águas residuais (2008). 

Zona 
Geográfica 

Consumo de 
água 
(103m3) 

Drenagem de caudais efluentes produzidos Águas 
residuais 
tratadas 
(103m3) 

Total 
(103m3) 

Origem 
Doméstico 
(103m3) 

Outros 
(103m3) 

Portugal 576 882 389 496 368 198 21 298 479 747 

Lisboa 205 980 139 679 134 209 5 470 510 036 

Grande Lisboa 140 699 104 105 98 635 5 470 478 713 

Amadora 10 202 8 164 5 784 2 291 0 

Sintra 31 366 29 097 29 907 0 5 730 

          Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa – 2009. 

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Sintra e de Oeiras e 

Amadora são responsáveis pela gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 

tratamento e distribuição de água para consumo doméstico e outros, bem como a gestão e 

exploração dos sistemas públicos e drenagem e tratamento de águas residuais dos 

concelhos de Sintra e Amadora, respectivamente. 

Relativamente à drenagem e tratamento de águas residuais, a totalidade da população dos 

concelhos é servida por sistemas de drenagem e todos os efluentes referentes ao consumo 

humano tratados por Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). 
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No concelho de Sintra, as águas residuais produzidas são tratadas nas ETAR existentes no 

concelho e no sistema da SANEST - Saneamento da Costa do Estoril, S.A. No concelho da 

Amadora as águas residuais são encaminhadas para a ETAR da Guia. 
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8 PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Após a caracterização da situação de referência, pretende-se com este capítulo estabelecer 

um cenário de evolução da área de estudo sem a concretização do Projecto, ou seja, a 

alternativa zero. 

A área de estudo insere-se numa região bastante humanizada, sendo a paisagem composta 

por elementos que resultam, directa e indirectamente, da utilização do espaço pelo sector 

terciário da actividade humana. Nesta zona não é expectável, nem se encontram claramente 

previstas nos Planos Directores Municipais dos concelhos da Amadora e de Sintra, grandes 

alterações ao presente uso e ocupação do solo. 

A evolução provável da situação de referência sem a instalação da conduta adutora 

traduzir-se-ia, assim, na manutenção, a curto prazo, da maior parte das condições 

ambientais e paisagísticas que actualmente se observam na zona e que foram descritas no 

capítulo relativo à caracterização da situação de referência. No entanto, as inúmeras e 

constantes fugas de água, normalmente através das juntas da conduta adutora actualmente 

existente, iriam acarretar grandes impactes negativos a nível socioeconómico. Dado que 

não é possível pôr a conduta existente fora de serviço por mais do que umas horas, todas 

as reparações efectuadas não passariam de recursos – de tendência progressivamente 

mais frequente e, consequentemente, crescentemente gravosa para as populações e suas 

actividades –, pelo que a eventual substituição da infra-estrutura seria, mais tarde ou mais 

cedo, uma realidade. 

A área de implantação do projecto encontra-se parcialmente classificada em termos de 

regulamentação específica como REN (caso dos atravessamentos das linhas de água) e 

como RAN, sendo que, em termos de classificação de espaço, predominam os espaços 

urbanos. Na ausência do projecto, prevê-se que estas figuras de planeamento e de 

ordenamento do território se mantenham. 

Em termos biológicos é de prever que as comunidades presentes mantenham, no essencial, 

a composição, estrutura e funcionamento que hoje apresentam, determinados, 

nomeadamente, pela presença humana e pela ocupação do solo. De referir que as 

comunidades do habitat “Prados”, na ausência de intervenção antrópica, podem apresentar 

evolução das comunidades vegetais no sentido de formações arbustivas mais complexas e 

diversificadas, como as descritas no habitat “5330 – matos termomediterrânicos pré-

desérticos”. No entanto, as intervenções são uma realidade, mesmo na ausência de 

projecto. 
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9 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

9.1 PRINCIPAIS ACÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

No presente capítulo apresenta-se a previsão dos impactes ambientais resultantes da 

implementação da nova conduta adutora entre o Reservatório do Alto de Carenque e a 

Ribeira da Carregueira, considerando o seguinte: 

– As características intrínsecas do projecto e a fase de Projecto de Execução em que 

se encontra, bem como as possíveis acções agressivas para o ambiente resultantes 

da sua construção, exploração e desactivação. 

– A caracterização da situação de referência e a projecção da situação de referência. 

Nesta fase serão identificados e caracterizados os principais impactes resultantes da 

implantação das infra-estruturas do projecto relativamente aos descritores biofísicos e 

socioeconómicos referidos na Caracterização da Situação de Referência. 

Durante a fase de construção e em termos genéricos as principais actividades consideradas 

como potencialmente geradoras de impactes foram as seguintes: 

– Estaleiros. Instalação e actividade 

– Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

– Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das 

infra-estruturas e abertura de valas 

– Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

– Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

– Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

É de salientar que os impactes produzidos pela execução das infra-estruturas projectadas 

potenciam um conjunto de impactes ambientais comuns que são próprios a muitas obras de 

construção civil. Neste sentido, durante os trabalhos de construção, são expectáveis 

impactes ao nível de distintos descritores, que se identificam e avaliam nos itens seguintes. 

Do mesmo modo, para a fase de exploração identificaram-se as seguintes acções como 

potencialmente geradoras de impacte: 

– Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

No que respeita à fase de desactivação, uma vez que o tempo de vida útil deste projecto é 

de várias décadas, não se afigura possível, nesta fase, gerar um cenário fiável no que diz 

respeito à fase de desactivação deste projecto. No entanto, dada a ocupação actual dos 

terrenos e tratando-se de uma conduta de abastecimento enterrada, prevê-se que a fase de 
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desactivação poderá passar pelo simples abandono das infra-estruturas enterradas, com a 

demolição dos órgãos associados, à superfície. 

A permanência das infra-estruturas no terreno desactivadas, sem manutenção, não deverá, 

no entanto, acarretar riscos ambientais e de segurança. 

9.2 DESCRIÇÃO DAS ACÇÕES CONSTRUTIVAS DO PROJECTO 

Elencadas as principais acções consideradas geradoras de impactes para o “Estudo de 

Impacte Ambiental do troço da nova conduta adutora entre o Reservatório do Alto de 

Carenque e a Ribeira da Carregueira”, apresenta-se seguidamente, por uma questão de 

clareza, uma descrição dos processos construtivos a ponderar em cada uma delas. 

Fase de construção 

– Acção 1: Estaleiros. Instalação e actividade 

De uma forma geral, os estaleiros são constituídos por instalações sociais e administrativas 

(contentores para os quadros técnicos e dormitórios para os trabalhadores, caso seja 

aplicável) e infra-estruturas de apoio à obra (armazéns para ferramentaria, parque de 

máquinas, área para operações de manutenção de equipamentos, parques de 

acondicionamento de resíduos perigosos e não perigosos, depósito de combustível, caso 

seja aplicável). 

Os estaleiros deverão ser instalados em locais aplanados, sendo a desmatação da área a 

afectar por esta infra-estrutura a primeira actividade a realizar. Os solos provenientes desta 

actividade serão armazenados em pargas nas proximidades da área, para posterior 

utilização após o final dos trabalhos de construção, na reposição das condições iniciais do 

terreno. 

As acções associadas à construção e montagem de estaleiros poderão implicar alguma 

mobilização de terras e criação de plataformas para acesso de máquinas e veículos ou 

assentamento de estruturas e parqueamento de maquinaria. Associado ao funcionamento 

dos estaleiros, o fluxo de máquinas e veículos poderá condicionar o trânsito local e contribuir 

para alguma libertação de poeiras para a atmosfera, perturbando as povoações, bem como 

a fauna e flora existentes nas proximidades. Os estaleiros deverão, ainda, ser devidamente 

sinalizados e delimitados por vedação. 

Esta acção terá um carácter temporário e afectará uma área relativamente pequena. 

– Acção 2: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos 

trabalhos de construção 

A abertura de acessos provisórios implica a desmatação e decapagem de faixas lineares de 

terreno. Os solos provenientes desta actividade serão armazenados em pargas ao longo do 
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traçado, para posterior utilização após o final dos trabalhos de construção, na reposição das 

condições iniciais do terreno. 

O solo a afectar será, posteriormente, compactado, podendo, dependendo do tipo de 

veículos/máquinas que irão circular nessas vias, ser colocada uma camada de tout-venant à 

superfície. 

Desta forma, caso seja necessária, a criação de acessos provisórios implicará alguma 

mobilização de terras causando, a nível local, alguma libertação de poeiras. Da mesma 

forma, a circulação de máquinas e veículos associada a esta actividade origina a libertação 

de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão. Esta acção poderá 

perturbar as povoações, bem como a fauna e flora existentes nas proximidades. 

Caso ocorra, o cruzamento dos acessos provisórios com eventuais valas ou linhas de água 

deverá garantir-se a continuidade do escoamento. 

Esta acção induzirá impactes temporários e pouco significativos, dado tratarem-se de áreas 

de reduzida dimensão. 

– Acção 3: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das 

infra-estruturas e abertura de valas 

As acções de desmatação, decapagem e escavação de valas serão realizadas com recurso 

a maquinaria pesada e implicarão a mobilização de terras causando, a nível local, alguma 

libertação de poeiras. 

Neste caso, tratando-se da implantação de uma conduta, a desmatação e decapagem 

afectará apenas faixas lineares de terreno. Refere-se que, em grande parte do traçado, a 

conduta será implantada sob estradas e outras vias existentes, que serão, como tal, 

afectadas temporariamente. Neste caso, esta acção implicará a remoção dos pavimentos 

que, dependendo do seu estado de inertização, serão tratados como resíduos perigosos ou 

não perigosos. Estes resíduos serão encaminhados a operador de gestão de resíduos 

licenciado. 

O material proveniente das actividades de escavação será armazenado em pargas nas 

proximidades ao longo do traçado da conduta, para posterior recobrimento da conduta. Após 

o assentamento da conduta, esta será coberta pelos solos de escavação armazenados e, 

neste caso, o pavimento anteriormente existente será reposto. 

Nos casos em que o traçado da conduta está implantado em terrenos sem ocupação, 

proceder-se-á à remoção da camada de terra vegetal e, seguidamente, à escavação da 

vala. As terras escavadas ficarão temporariamente armazenadas em pargas ao longo do 

traçado da conduta, privilegiando-se a separação entre a terra vegetal e o substrato. Após o 

assentamento da conduta, esta será coberta pelos solos de escavação armazenados, sendo 

a última camada a terra vegetal. 
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Refere-se, ainda, que o traçado da conduta atravessa linhas de água, onde os efeitos da 

desmatação poderão ser mais relevantes. 

Da mesma forma, a circulação de máquinas e veículos associada a esta actividade irá 

condicionar o trânsito local, dado tratar-se de uma intervenção maioritariamente em área 

urbana, bem como originar a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas 

em suspensão. Esta acção poderá perturbar as povoações, bem como a fauna e flora 

existentes nas proximidades. Poderá, ainda, ocorrer contaminação da água e dos solos em 

caso de derrame de óleos ou combustíveis. 

– Acção 4: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

A necessidade e localização destas áreas será conhecida em fase de obra, tendo em conta 

a proximidade à área de intervenção e sendo privilegiados locais de declive reduzido e com 

acesso próximo. Prevê-se que estas áreas se localizem em zonas degradadas ou que 

tenham sido utilizadas noutras empreitadas. 

A exploração de manchas de empréstimo e depósitos de materiais sobrantes implica a 

alteração da morfologia do terreno e mobilização de terras. A esta acção está associada a 

circulação de veículos e maquinaria pesada que, a par com a movimentação de terras 

causarão, a nível local, alguma libertação de poeiras e poluentes atmosféricos. Esta acção 

poderá, ainda, perturbar as povoações, bem como a fauna e flora existentes nas 

proximidades. 

As áreas de empréstimo serão utilizadas para retirar material para o assentamento da 

conduta. Nas áreas de depósito de materiais sobrantes, as terras escavadas provenientes 

da desmatação e decapagem das valas permanecerão temporariamente armazenadas em 

pargas, privilegiando-se a separação entre a terra vegetal e o substrato. 

– Acção 5: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

A instalação da conduta adutora e o respectivo recobrimento serão realizados com recurso a 

maquinaria pesada. A circulação de máquinas e veículos associada a esta actividade irá 

condicionar o trânsito local, dado tratar-se de uma intervenção maioritariamente em área 

urbana, bem como originar a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas 

em suspensão. Esta acção poderá perturbar as povoações, bem como a fauna e flora 

existentes nas proximidades. 

Especificamente, a acção de recobrimento das valas terá um efeito semelhante às 

actividades de desmatação e decapagem inicial dos terrenos, implicando a mobilização de 

terras e causando, a nível local, alguma libertação de poeiras. No recobrimento das valas 

serão utilizados, preferencialmente, os solos de escavação provenientes da própria 

escavação, sendo a última camada de terra vegetal ou os pavimentos das vias afectadas. 
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No entanto, nesta fase, com o recobrimento das valas e a execução dos trabalhos de 

construção civil, libertar-se-ão áreas anteriormente utilizadas para armazenamento de 

material de desmatação e decapagem, bem como de assentamento de tubagens e 

maquinaria. 

Às acções de construção civil, como as betonagens e a execução de armaduras de ferro, 

está associada a geração de resíduos como ferro, madeira, plástico, betão, etc. Estes 

resíduos deverão ser separados por tipologias e armazenados temporariamente no estaleiro 

de apoio à obra, para posterior encaminhamento a operador de gestão de resíduos 

devidamente licenciado.  

No que respeita às betonagens, deverão ser criadas bacias com manta geotêxtil para a 

lavagem das caleiras das autobetoneiras em locais próximos e adequados para tal. 

– Acção 6: Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

Após o final dos trabalhos de construção, proceder-se-á à reposição das condições iniciais 

no que respeita às áreas de estaleiro(s), manchas de empréstimo e depósito de materiais 

sobrantes e acessos provisórios.  

Assim, a(s) área(s) de estaleiro(s) serão desactivadas, procedendo-se à remoção dos 

equipamentos e desmantelamento das infra-estruturas que o constituem, restabelecendo-se, 

finalmente, as condições iniciais do terreno. O terreno será coberto com a terra vegetal 

proveniente da desmatação inicial da área. 

No final da fase de construção, as manchas de empréstimo e depósito de materiais 

sobrantes serão recuperadas, restabelecendo-se as condições iniciais. No caso das áreas 

de empréstimo, será reposta a morfologia do terreno, sendo a terra vegetal a última camada 

a aplicar. Relativamente às áreas de depósito de materiais sobrantes, as terras 

armazenadas serão encaminhadas para destino final adequado ou, caso se constitua um 

depósito definitivo, serão utilizadas para modelação do terreno, sendo a terra vegetal a 

última camada a aplicar. 

Relativamente aos acessos provisórios, estes serão removidos, restabelecendo-se as 

condições iniciais. O terreno será coberto com a terra vegetal proveniente da desmatação 

inicial da área. 

Finalmente, depois de aterradas, as áreas afectas à implantação da conduta serão cobertas 

com a terra vegetal proveniente da desmatação inicial do terreno. Por outro lado, em áreas 

urbanas, as estradas afectadas pela implantação da conduta serão igualmente repostas. 

Todas estas intervenções implicarão a circulação de veículos e maquinaria pesada que, a 

par com a movimentação de terras causarão, a nível local, alguma libertação de poeiras e 

poluentes atmosféricos. Esta acção poderá, ainda, perturbar as povoações, bem como a 

fauna e flora existentes nas proximidades. 
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Fase de exploração 

– Acção 7: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

A presença e funcionamento da conduta acarretará impactes positivos no descritor 

Socioeconomia, dado tratar-se da substituição de uma conduta que actualmente apresenta 

constantes fugas de água e não pode estar fora de serviço por mais do que umas horas. 

As acções de manutenção da conduta, quando necessárias, serão sempre de carácter 

pontual e temporário, sendo os seus efeitos pouco significativos nos descritores. 

Fase de desactivação 

– Acção 8: Remoção das Estruturas à superfície e abandono das estruturas 

enterradas 

No que respeita à fase de desactivação, prevê-se que o abandono das infra-estruturas 

enterradas conduzirá a uma degradação progressiva das infra-estruturas abandonadas 

passando a ser classificadas como resíduos. A permanência da conduta no terreno 

desactivada, sem manutenção, não deverá, no entanto, acarretar riscos ambientais e de 

segurança. 

Por outro lado, a demolição dos órgãos associados à superfície será realizada com recurso 

a maquinaria pesada causando, a nível local, alguma libertação de poeiras e poluentes 

atmosféricos. No entanto, dada a dimensão destes órgãos, não se prevê a ocorrência de 

efeitos significativos em nenhum descritor. 

9.3 METODOLOGIA E CRITÉRIOS 

Os impactes foram avaliados, sempre que tecnicamente possível, através de métodos 

adequados, nomeadamente através da elaboração de uma “Matriz de Identificação e 

Avaliação dos Impactes” mediante o estabelecimento de relações entre as principais acções 

do projecto versus descritores ambientais, identificando deste modo as relações de 

causa-efeito e, consequentemente, os principais impactes ambientais gerados pelos 

projectos. 

Os impactes foram avaliados considerando os seguintes aspectos: 

– A metodologia adoptada para a identificação e análise dos impactes ambientais 

tomou em consideração o tipo de factores que, em cada uma das fases do projecto, 

é responsável pela sua ocorrência. Foram também ponderadas as características 

globais do projecto para análise diferenciada dos impactes ambientais na fase de 

construção, fase de exploração e fase de desactivação. 
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– No que se refere à importância dos impactes determinados nestas fases, adaptou-

se uma metodologia de avaliação qualitativa, atribuindo a cada um deles um 

conjunto de parâmetros descritivos das suas características, sendo eles: 

Sentido 

valorativo 

Parâmetro que distingue os impactes com efeitos benéficos (positivos) dos 

que têm efeitos prejudiciais (negativos) ou dos que não têm efeitos (nulos). 

Tipo de 

ocorrência 

Parâmetro que avalia se os impactes são determinados directamente pelo 

projecto (directos) ou sejam induzidos por actividades relacionadas 

(indirectos). 

Duração Parâmetro que diferencia os impactes que se verificam num intervalo de 

tempo limitado (temporário) ou ilimitado (permanente). 

Probabilidade de 

ocorrência 

Parâmetro que classifica o impacte de acordo com o grau de certeza (certo) 

ou da probabilidade da sua ocorrência (provável ou improvável). 

Âmbito espacial Parâmetro que determina se o impacte se reflecte ao nível local, regional ou 

nacional. 

Desfasamento 

no tempo 

Parâmetro que exprime o intervalo de tempo que medeia o momento do início 

da acção e a ocorrência do correspondente impacte. Será assim considerado 

imediato (se decorrer após a acção), de médio ou longo prazo (consoante o 

intervalo de tempo decorrido, que é variável de acordo com o descritor em 

análise). 

Reversibilidade Parâmetro que caracteriza o impacte como irreversível ou reversível 

consoante os respectivos efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a 

médio ou longo prazo, designadamente quando cessa a correspondente 

causa. 

Significado Parâmetro que avalia a dimensão da perturbação induzida por cada uma das 

acções e assume os seguintes graus: pouco significativo, significativo e 

muito significativo. Os impactes negativos serão considerados significativos 

(ou muito significativos) se determinarem importantes afectações sobre o 

equilíbrio dos ecossistemas existentes, introduzindo roturas ou alterações nos 

processos ecológicos, perturbando ou destruindo efectivos significativos, a 

diversidade ou a estabilidade das populações, espécies vegetais e animais 

endémicas, raras ou ameaçadas, ou atingindo o património protegido por 

legislação específica; os impactes serão considerados muito significativos se 

a importância dos equilíbrios ou das espécies afectadas for grande ou ainda 

se a extensão das áreas afectadas for considerável. 

Magnitude Parâmetro que quantifica, de modo qualitativo, a dimensão do impacte 

(reduzido, médio ou elevado). 
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Estas categorias relativas resultam da análise dos peritos sectoriais, assim como através da 

comparação com valores disponíveis na literatura, obtendo-se assim uma relação entre 

valores reais e esta categorização de impactes passíveis de afectarem significativamente a 

qualidade do ambiente e/ou de vida. 

Serão consideradas as interacções entre os diferentes impactes, ao nível dos vários 

descritores e, por fim, identificados os impactes que não podem ser minimizados e avaliados 

os impactes residuais. 

No Anexo 6 apresenta-se a matriz síntese da avaliação de impactes descriminada por 

descritor para as fases de construção, exploração e desactivação. O conteúdo desta matriz 

é desenvolvido no Capítulo 10 deste documento. 

9.4 CLIMA 

9.4.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

As acções associadas à construção e montagem dos estaleiros poderão implicar alguma 

mobilização de terras e criação de plataformas para acesso de máquinas e veículos ou 

assentamento de estruturas e parqueamento de maquinaria, podendo causar, a nível local, 

alguma libertação de poeiras para a atmosfera. 

Por outro lado, a circulação de máquinas e veículos na área de estaleiro origina a libertação 

de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão, que poderão ter um efeito 

marginal e local no clima. 

Nesta fase ainda não se conhece a localização exacta do estaleiro principal, no entanto, em 

fase de obra, privilegiar-se-ão zonas degradadas afastadas das zonas habitacionais ou que 

tenham constituído antigos estaleiros no âmbito de outras empreitadas. Prevê-se, ainda, a 

constituição de pequenos estaleiros móveis de frente de obra, junto ao traçado da conduta. 

No entanto, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas relativamente pequenas, o impacte sobre o clima poderá ser 

considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 
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Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

Caso seja necessária em fase de obra, a criação de acessos provisórios implicará alguma 

mobilização de terras causando, a nível local, alguma libertação de poeiras. Da mesma 

forma, a circulação de máquinas e veículos origina a libertação de poluentes atmosféricos, 

em especial partículas em suspensão, para a atmosfera. Estes efeitos serão, contudo, 

temporários e muito pouco significativos, dado tratarem-se de áreas de reduzida dimensão. 

No entanto, não se prevê a abertura de acessos provisórios durante a fase de construção, 

sendo a circulação de veículos e maquinaria pesada efectuada pelos caminhos já existentes 

na área de estudo. Por outro lado, a utilização de acessos já existentes diminui a 

significância e magnitude do impacte sobre o clima. 

Assim, considera-se o impacte em causa nulo. 

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

A necessidade de desmatar os locais de implantação da conduta adutora, nos casos onde o 

traçado está implantado em terrenos sem ocupação, poderá provocar um pequeno aumento 

da temperatura próximo do solo e uma ligeira diminuição da humidade relativa do ar, devido 

a uma possível perda de capacidade de regularização térmica. 

Refere-se, no entanto, que parte da conduta será enterrada e aterrada com a terra vegetal 

anteriormente decapada, havendo assim a possibilidade de regeneração do coberto vegetal. 

Nos casos em que o traçado está localizado sob arruamentos existentes, esta acção 

implicará a remoção dos pavimentos. 

Acresce que a circulação de máquinas e veículos associadas a esta actividade origina a 

libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão, que poderão ter 

algum efeito local no clima, dado tratar-se de uma obra localizada em área urbana. Assim e 

na globalidade, o impacte sobre o clima poderá ser considerado: 
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Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

As acções associadas à exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais 

sobrantes implicarão alguma mobilização de terras, podendo causar, a nível local, alguma 

libertação de poeiras para a atmosfera. Por outro lado, a circulação de máquinas e veículos 

associada origina a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em 

suspensão, para a atmosfera que poderão ter algum efeito local no clima, dado tratar-se de 

uma obra localizada em área urbana. Assim e na globalidade, o impacte sobre o clima 

poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

A instalação da conduta e respectivo recobrimento implicará alguma movimentação de 

terras causando, a nível local, a libertação de poeiras. Por outro lado, a circulação de 
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máquinas e veículos associada a estes trabalhos origina a libertação de poluentes 

atmosféricos, em especial partículas em suspensão, para a atmosfera que poderão ter 

algum efeito local no clima, dado tratar-se de uma obra localizada em área urbana. Assim e 

na globalidade, o impacte sobre o clima poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

Após o final dos trabalhos de construção, proceder-se-á à reposição das condições iniciais 

nos locais directa ou indirectamente intervencionados, como é o caso do(s) estaleiro(s), 

manchas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes, acessos provisórios, caso seja 

aplicável, acessos existentes e locais de implantação da conduta adutora. 

Comum a todos estes trabalhos será a circulação de máquinas e veículos, que origina a 

libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão, para a 

atmosfera que poderão ter algum efeito local no clima, dado tratar-se de uma obra 

localizada em área urbana. 

Refere-se, ainda, que a recuperação das condições iniciais dos terrenos ocupados pelo(s) 

estaleiro(s), dos terrenos explorados como empréstimo e/ou depósito de materiais sobrantes 

e dos locais de implantação da conduta implicará alguma movimentação de terras 

causando, a nível local, a libertação de poeiras. 

Dado tratar-se de uma acção de carácter temporário, o impacte sobre o clima poderá ser 

considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 
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Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

9.4.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Na fase de exploração não se prevêem impactes no clima resultantes da presença e 

funcionamento da conduta. 

Relativamente às operações de manutenção da conduta, estas estarão associadas a fugas 

detectadas no decorrer do seu funcionamento. Verificar-se-á, nestas circunstâncias, a 

circulação de maquinaria pesada associada aos trabalhos de manutenção. No entanto, dada 

a curta duração destas acções, o seu carácter discreto e localizado, poder-se-á considerar o 

impacte associado como nulo. 

9.5 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

9.5.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

Os principais impactes sobre o descritor geologia, geomorfologia e geotecnia associados à 

instalação e actividade do(s) estaleiro(s) dizem respeito, essencialmente, à realização de 

terraplenagens. 

A necessidade de terraplenagens no local de implantação do(s) estaleiro(s) e na sua 

envolvente implica a compactação dos terrenos. Estas acções introduzem alterações de 

pequena magnitude na topografia local e irão potenciar a ocorrência de fenómenos de 

erosão, ainda que localizados, devido à modificação das condições de drenagem 

superficiais. 

Tendo em conta que se prevê que os estaleiros se localizem em áreas degradadas ou que 

albergaram anteriormente estaleiros de outras empreitadas, pode considerar-se que, nesta 

fase, os impactes são inexistentes relativamente à geologia. As alterações produzidas na 
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topografia serão reduzidas e muito localizadas e não provocam alterações significativas à 

escala geomorfológica. 

Mediante o exposto, considera-se que os impactes mensuráveis dizem respeito ao descritor 

geotecnia e prendem-se com a eventual estabilidade dos taludes de escavação e de aterro 

associados às terraplenagens.  

Assim, no geral, considera-se que o impacte associado a este descritor poderá ser 

considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tip0.o de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

Não se prevê a abertura de acessos provisórios durante a fase de construção, sendo a 

circulação de veículos e maquinaria pesada efectuada pelos caminhos já existentes na área 

de estudo. 

No entanto, no caso de ser necessário criar acessos provisórios para a realização dos 

trabalhos de construção, poderão ser induzidos impactes devidos à alteração do estado de 

compactação dos terrenos, e, também, à realização de escavações e aterros. 

As acções referidas poderão interferir com as condições de escoamento superficial naturais, 

favorecendo os fenómenos de erosão (p.ex. ravinamento). Contudo trata-se de fenómenos 

passíveis de ocorrer a muito reduzida escala e portanto considerados nulos. 

As situações que poderiam constituir maior gravidade seriam eventuais interrupções de 

linhas de água para a construção dos acessos, do que resultariam possíveis modificações 

no regime de escoamento superficial. Tratando-se de acessos que ocupam uma estreita 

faixa de terreno durante um reduzido período de tempo e cuja definição obrigará, 
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naturalmente, à não interrupção ou interrupção sustentada das linhas de água, os impactes 

a este nível serão negligenciáveis. 

Por fim, a nível geotécnico, os impactes prender-se-ão, uma vez mais, com a estabilidade 

de eventuais taludes de escavação e dos aterros. 

Assim a avaliação desta acção relativamente ao conjunto de descritores em análise diz 

respeito apenas à geotecnia. Desta forma, o impacte poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

As acções de desmatação e decapagem para instalação da conduta implicam a destruição 

do coberto vegetal, o qual exerce grande influência na estabilidade dos terrenos e nos 

padrões de circulação das drenagens superficiais. 

A destruição do coberto vegetal irá condicionar o regime de escoamento superficial dos 

solos e introduzir alterações nas condições de infiltração da água nos mesmos. Desta forma, 

serão favorecidos os fenómenos de erosão, com consequentes repercussões na 

estabilização dos terrenos.  

Em termos de geologia, as operações de desmatação não implicam impactes significativos. 

A topografia, ainda que localmente, poderá sofrer algumas modificações, sem que contudo 

estas modificações se reflictam em termos geomorfológicos. 

A estabilidade geotécnica dos terrenos será o aspecto mais facilmente afectado. Contudo, 

importa referir que na área em estudo, os solos são, no geral, incipientes e o coberto vegetal 

muito reduzido, dado tratar-se de uma zona essencialmente urbana, pelo que a sua 

remoção não afectará significativamente a estabilidade dos terrenos nem induzirá 

modificações consideráveis nas condições de escoamento. 
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Mediante o exposto, a acção de desmatação e/ou decapagem dos terrenos resultam em 

impactes nulos sobre os descritores em análise. 

Por sua vez, a abertura de valas para implantação da conduta adutora exige a realização de 

escavações que, nalguns troços, poderão ser importantes. Por este motivo, os principais 

impactes potencialmente gerados dizem respeito à estabilidade dos taludes das escavações 

durante o período de tempo em que a vala permanece aberta. 

Os fenómenos de instabilidade poderão ainda ser agravados nos troços em que se prevê a 

afluência de água à vala, designadamente em zonas de baixas aluvionares e nos troços 

onde o traçado da conduta intercepte o nível freático. 

Esta acção poderá assim resultar em impacte ao nível do descritor geotecnia, mas sem 

repercussões mensuráveis sobre os descritores geologia e geomorfologia. 

Desta forma, os impactes associados à acção classificam-se do seguinte modo: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

Prevê-se que às áreas de empréstimo e de depósito de materiais sobrantes criados durante 

a fase de construção do projecto tenham um carácter provisório sendo que, após a 

conclusão dos trabalhos, proceder-se-á à reposição das condições naturais iniciais dos 

mesmos. 

A exploração de manchas de empréstimo para materiais de construção a utilizar as obras a 

efectuar requer, geralmente, a realização de escavações, com consequente criação de 

vazios, que provocam modificações topográficas ligeiras e localizadas na área. A criação de 

vazios poderá acarretar problemas de estabilidade geotécnica com maior ou menor 

gravidade, dependendo da volumetria de material escavado e das dimensões e geometria 

das escavações. 
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Da mesma forma, a deposição dos materiais excedentes das obras a executar poderá 

afectar negativamente a topografia da área e acrescer os problemas de estabilidade 

geotécnica das pilhas de materiais sobrantes, devido à necessidade de conter os eventuais 

depósitos. 

Estas acções, embora afectem a topografia geral da área, correspondem a acções tão 

localizadas no espaço que, à escala geomorfológica, não induzem alterações mensuráveis. 

Do ponto de vista geológico, os impactes são também negligenciáveis.  

No entanto, os condicionamentos geotécnicos são aspectos que merecem particular 

destaque neste contexto. No caso do projecto em questão, prevê-se, à partida, que os 

impactes a este nível sejam pouco significativos, uma vez que se preconiza a optimização 

dos movimentos de terras e o melhor aproveitamento dos materiais escavados, ainda em 

fase de obra. 

Assim, tentar-se-á aproveitar o mais possível os materiais escavados durante a abertura da 

vala para o seu recobrimento, após instalação. Desta forma, minimiza-se por um lado o 

volume de materiais de empréstimo necessários e, por outro lado, o volume de materiais 

sobrantes das acções de abertura da vala. 

No caso da conduta, uma vez que se trata de uma infra-estrutura enterrada, prevê-se o 

máximo aproveitamento dos materiais escavados nas acções de recobertura das mesmas. 

Considera-se, deste modo, que os impactes gerados neste contexto podem ser classificados 

como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

As acções de instalação da conduta, recobrimento das valas e as operações de construção 

civil não resultam em impactes sobre os descritores em análise. 
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Acção: Reposição das condições iniciais serviços afectados 

A reposição das condições iniciais e serviços afectados não acarreta impactes para o 

presente descritor. 

9.5.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Não se perspectivam impactes na fase de exploração do projecto resultantes do 

funcionamento e manutenção da conduta adutora e órgãos acessórios. 

9.6 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

9.6.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

As acções associadas à construção do(s) estaleiro(s) poderão implicar alguma mobilização 

de terras e criação de plataformas, podendo ocorrer o arrastamento de partículas e 

consequente aumento da turvação nos cursos de água mais próximos. A instalação das 

infra-estruturas e a circulação de máquinas e veículos poderão ainda contribuir para a 

compactação e consequente impermeabilização dos solos, promovendo o aumento do 

escoamento superficial. 

No entanto, tratando-se de intervenções pontuais em áreas relativamente pequenas e que, à 

partida, já se encontram degradadas, o impacte inerente a esta acção poderá ser 

classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

Prevê-se a utilização de acessos já existentes na área de estudo. No entanto, caso se 

verifique necessária, a abertura e utilização de acessos provisórios poderá implicar 

alterações do escoamento superficial (associadas à compactação dos terrenos, escavações 

e/ou aterros) e obstrução temporária de cursos de água. Poderá, ainda, verificar-se o 

aumento de sólidos em suspensão nos cursos de água adjacentes aos acessos provisórios. 

No entanto, tratando-se de intervenções pontuais em áreas relativamente pequenas, o 

impacte inerente a esta acção poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

No que se refere à desmatação, decapagem e abertura de valas para instalação da conduta, 

prevê-se que os impactes nos recursos hídricos estejam relacionados com a turvação 

pontual das linhas de água nas zonas de atravessamento, como consequência da 

desagregação do solo resultante da mobilização da terra necessária. O tipo de conduta a 

instalar requer a necessidade de maquinaria pesada, o que poderá contribuir para uma 

maior compactação dos solos que, em períodos de intensa precipitação, poderá contribuir 

para aumentar o escoamento superficial. 

Prevê-se que a conduta adutora atravesse três linhas de água - Ribeira de Carenque, 

Ribeira de Belas e Ribeira da Carregueira. Desta forma, salienta-se a importância de 

garantir a continuidade do escoamento superficial sem que isso interfira com os trabalhos de 

construção. Neste caso, também o recurso a meios mecânicos poderá originar a ocorrência 

de derrames de óleos ou combustíveis para as linhas de água. 
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No entanto, tratando-se de áreas de intervenção pequenas e tendo em conta que serão 

executadas ensecadeiras de modo a assegurar a devolução da totalidade da água à linha 

de água a jusante, prevê-se que o impacte desta acção seja classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

À exploração das áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes está associada a 

circulação de máquinas e veículos, que poderá contribuir localmente para a compactação 

dos solos, originando um incremento do escoamento superficial. A alteração da morfologia 

do terreno poderá alterar a rede hidrográfica local, criando pequenos cursos de água e 

obstruindo outros. Destaca-se, ainda, o levantamento de poeiras que, por acção do vento e 

da precipitação, poderão ser arrastadas para os terrenos circundantes e para as linhas de 

água mais próximas, provocando a sua turvação devido ao aumento da concentração dos 

sólidos em suspensão. 

Apesar de ainda não serem conhecidas as suas localizações, privilegiar-se-ão, em fase de 

obra, áreas degradadas ou que tenham sido utilizadas anteriormente noutras empreitadas. 

Desta forma, o impacte inerente a esta acção poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo  Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência  Directo / Indirecto 

Duração  Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência  Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional. 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude  Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

As acções de instalação da conduta e recobrimento das valas, à semelhança dos trabalhos 

de desmatação, decapagem e abertura de valas, implicarão a movimentação de terras, 

podendo ocorrer o arrastamento de partículas e consequente aumento da turvação nas 

linhas de água, nomeadamente nas ribeiras onde ocorrerão os atravessamentos, afectando 

a sua qualidade. 

Refere-se, ainda, que estas acções irão realizar-se com recurso a meios mecânicos, que 

potenciam o risco de contaminação dos recursos hídricos em caso de incidentes com óleos 

ou combustíveis. 

Relativamente aos trabalhos de construção civil, salienta-se a produção de diferentes 

tipologias de resíduos que, se acondicionados inadequadamente, poderão igualmente 

contribuir para o decréscimo da qualidade das linhas de água. 

No entanto, face à dimensão da área interferida, prevê-se que o impacte resultante desta 

acção poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

No que respeita os recursos hídricos superficiais, especificamente na zona dos 

atravessamentos da conduta, as ensecadeiras serão removidas e será colocada uma 
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camada de enrocamento no leito e taludes das ribeiras, minimizando o eventual 

arrastamento de partículas de solo não consolidado. 

Desta forma, prevê-se que o impacte resultante desta acção poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

9.6.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Não se prevêem impactes nos recursos hídricos superficiais decorrentes da presença e 

funcionamento da conduta. 

Na proximidade de linhas de águas, os trabalhos de reparação da conduta bem como a 

circulação de maquinaria pesada poderão causar, ainda que pontual e temporariamente, um 

impacte negativo pouco significativo neste descritor, resultante do eventual arrastamento de 

partículas de solo e derrame de óleos ou combustíveis, influenciando a qualidade da água. 

O impacte desta acção poderá, como tal, ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

9.7 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

9.7.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

As repercussões da instalação e actividade de estaleiros sobre os recursos hídricos 

subterrâneos prendem-se, essencialmente, com potenciais modificações induzidas na 

permeabilidade dos terrenos pelas operações de compactação dos solos. 

A compactação dos terrenos provoca uma diminuição dos espaços vazios entre as 

partículas dos solos, com consequente diminuição da sua permeabilidade. Desta forma, 

poderá contribuir-se para a alteração dos padrões de circulação na zona não saturada dos 

aquíferos, aumentando-se o escoamento superficial e diminuindo-se a infiltração e 

consequentemente a recarga das formações aquíferas subjacentes. 

As referidas repercussões só são equacionáveis no caso de estaleiros que ocupem grandes 

extensões de terreno e se localizarem sobre zonas francas de recarga (directa) de 

formações geológicas que constituam aquíferos importantes. 

No caso do presente projecto, nenhuma das situações anteriormente referidas se verifica. 

Por um lado, prevê-se que os estaleiros a construir ocuparão áreas muito restritas no 

espaço e, por outro lado, apesar da aptidão hidrogeológica das formações, estas não 

constituem aquíferos propriamente ditos. 

Mediante o exposto, não se consideram mensuráveis impactes resultas desta acção sobre 

os recursos hídricos subterrâneos. 

Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

À semelhança do que se considerou para as acções de instalação e actividade dos 

estaleiros, também para o caso da criação/utilização de acessos se admitem efeitos 

resultantes da alteração do grau de compactação dos terrenos. 

Contudo, tratando-se de áreas muito restritas no espaço, os impactes desta acção sobre os 

recursos hídricos subterrâneos consideram-se nulos. 
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Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

Genericamente, as acções de desmatação e decapagem dos terrenos provocam a 

destruição do coberto vegetal da área, o qual contribui para a regulação do ciclo hidrológico, 

na medida em que exerce influência sobre inúmeros processos importantes, como sejam as 

relações de evapotranspiração. 

Além do referido, a remoção do coberto vegetal potencia os efeitos de erosão dos solos, 

com consequentes modificações no regime de escoamento superficial e, também, 

sub-superficial, o que se repercute no ciclo hidrológico e, em última análise, nos recursos 

hídricos subterrâneos. 

Na área em estudo, dado que grande parte do traçado se desenvolve em meio urbano, as 

zonas a desmatar são muito restritas e o coberto vegetal escasso, pelo que não se esperam 

efeitos que se façam sentir ao nível dos recursos hídricos subterrâneos. 

Da mesma forma, não se perspectivam impactes sobre o descritor em análise resultantes da 

acção de abertura da vala. 

Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

Tal como para as áreas de implantação de estaleiro, também para as áreas de empréstimo 

se admitem efeitos resultantes da alteração do grau de compactação dos terrenos, no caso 

da ocupação de grandes áreas que assentem sobre zonas de recarga subterrânea franca. 

Assim, tanto a utilização de áreas de empréstimo como a deposição de materiais sobrantes 

correspondem a acções que não resultam em impactes mensuráveis sobre o descritor em 

análise. 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

As acções de instalação da conduta e recobrimento das valas e as operações de construção 

civil não afectam os recursos hídricos subterrâneos. 

Acção: Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

A acção não afecta os recursos hídricos subterrâneos. 

9.7.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Não se averiguam impactes nos recursos hídricos subterrâneos decorrentes da presença, 

funcionamento e manutenção da conduta. 
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9.8 SOLOS E USOS DO SOLO 

9.8.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

O estaleiro determinará uma alteração temporária no uso do solo da área a afectar, que 

perdurará até ao final da fase de construção. Só em fase de obra se conhecerá a 

localização exacta do estaleiro principal, no entanto, privilegiar-se-ão zonas degradadas 

afastadas das zonas habitacionais ou que tenham constituído antigos estaleiros no âmbito 

de outras empreitadas. Prevê-se, ainda, a constituição de pequenos estaleiros móveis de 

frente de obra, junto ao traçado da conduta. 

Às actividades de instalação e utilização do estaleiro estão associadas a movimentação de 

terras e circulação de maquinaria pesada, que poderão promover a desagregação 

superficial do solo. 

Para além do potencial aumento do risco de erosão, a poluição e contaminação dos solos 

surge como outro impacte negativo que pode ocorrer durante a fase de construção, em 

especial nas áreas de apoio à obra. A contaminação dos solos pode ocorrer em várias 

situações, sejam estas acidentais ou não. Entre as situações que poderão provocar poluição 

dos solos destaca-se o derrame de substâncias poluentes tais como óleos, combustíveis e 

gorduras, assim como os efluentes originados da actividade normal de um estaleiro de obra 

(lavagem de materiais, esgotos domésticos, etc.). A contaminação dos solos tende a 

provocar a contaminação de cursos de água a jusante. 

No que diz respeito aos estaleiros móveis, estes possuirão uma área e tempo de vida 

relativamente menores que o estaleiro principal, de forma que os impactes da sua presença 

serão pouco significativos. 

Neste sentido, o impacte da instalação e actividade de estaleiros sobre os solos 

considera-se: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

Não se prevê a abertura de acessos provisórios durante a fase de construção, sendo a 

circulação de veículos e maquinaria pesada efectuada pelos caminhos já existentes na área 

de estudo. 

No entanto, caso seja necessário criar acessos provisórios para a realização dos trabalhos 

de construção, estes determinarão uma alteração temporária e pouco significativa nos usos 

do solo, dado que serão afectadas apenas faixas lineares de terreno, que serão 

desafectadas após o final dos trabalhos de construção, retomando os usos existentes na 

situação de referência. Poderão, ainda, ser induzidos impactes devidos à compactação dos 

solos afectados, potenciando os seus riscos de erosão e diminuindo a sua capacidade de 

retenção de água. 

Neste sentido, os impactes da abertura e/ou utilização de acessos provisórios sobre os 

solos e usos do solo, serão: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

Durante a fase de construção, as acções de desmatação, decapagem e escavação dos 

terrenos nos locais de implantação da conduta adutora poderão potenciar os riscos de 
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erosão, transporte e deposição de sólidos, principalmente se ocorrerem na época das 

chuvas. 

Por outro lado, a circulação de veículos e maquinaria pesada associada poderá aumentar a 

compactação dos solos na envolvente, diminuindo a sua capacidade de retenção de água. 

Quanto aos usos do solo, refere-se que estes serão alterados temporariamente na faixa de 

indemnização de implantação da conduta, podendo ser retomados, após a conclusão dos 

trabalhos, o uso e função observados na situação de referência.  

Por outro lado, os impactes da desmatação e decapagem dos terrenos serão permanentes 

quando os usos do solo se traduzirem na presença de exemplares arbóreos, como é o caso 

das áreas florestais e agrícolas (onde existirem pomares), que ocorrem em cerca de 20 % 

da área efectiva de implantação da conduta. Nestes casos, após a colocação da conduta, os 

usos não poderão ser retomados. A afectação destas áreas reveste-se, deste modo, de 

carácter permanente e resulta num uso condicionado. 

No entanto, tendo em conta que serão apenas afectadas faixas lineares de terreno, cuja 

grande maioria se localiza em área urbana, o impacte desta acção será: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

Durante a fase de construção, a exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais 

sobrantes poderá potenciar os riscos de erosão, transporte e deposição de sólidos, 

principalmente se ocorrerem na época das chuvas. Por outro lado, a circulação de veículos 

e maquinaria pesada afecta à obra poderá aumentar a compactação dos solos na 

envolvente. 
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No caso da conduta adutora, prevê-se, à partida, que os impactes associados a estas 

acções sejam pouco significativos, uma vez que se preconizarão acções que visam o 

aproveitamento dos materiais escavados, ainda em fase de obra. Com efeito, os materiais 

das zonas de escavação serão aproveitados na medida do possível, sendo transportados e 

integrados nos locais onde se preveja a necessidade de realizar aterros. Desta forma, é 

evitada a acumulação, ainda que temporária, de grandes volumes de materiais excedentes. 

Quanto aos usos do solo, à semelhança da acção anterior, estes serão alterados 

temporariamente, podendo ser retomados, após a reposição das condições iniciais dos 

terrenos afectados, o uso e função observados na situação de referência. 

Assim, o impacte desta acção sobre os solos e usos do solo poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

Relativamente à instalação da conduta e recobrimento das valas, a circulação de veículos e 

maquinaria pesada associada poderá aumentar a compactação dos solos na envolvente e 

diminuindo a sua capacidade de retenção da água, aumentando, assim, os riscos de erosão. 

Relativamente aos trabalhos de construção civil, salienta-se a produção de diferentes 

tipologias de resíduos que, se acondicionados inadequadamente, poderão promover a 

contaminação dos solos. 

Não se prevêem impactes resultantes da instalação da conduta, recobrimento das valas e 

construção civil nos usos do solo, dado que estes já foram afectados na acção de 

desmatação, decapagem e abertura de valas para instalação da conduta. 

No entanto, uma vez que esta acção afectará apenas faixas lineares de terreno, o impacte 

desta acção no solo, será classificado como: 
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Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

Prevê-se a reposição das condições iniciais dos terrenos directa ou indirectamente 

afectados pelos trabalhos, nos quais se incluem os estaleiros, áreas de empréstimo e 

depósito de materiais sobrantes, acessos provisórios e existentes e a faixa utilizada para 

colocação da conduta. Esta reposição será ultimada com a colocação da camada de terra 

vegetal removida aquando a fase inicial dos trabalhos havendo, desta forma, recuperação 

do valor dos solos.  

No decorrer desta acção, na faixa de implantação da conduta poderão ser retomados os 

usos do solo observados na situação de referência, excepto quando estes se traduzirem em 

exemplares arbóreos, como é o caso das áreas florestais e agrícolas (onde existirem 

pomares). Nos restantes locais (estaleiros, áreas de empréstimo e depósitos) poderão ser 

retomados, após a reposição das condições iniciais dos terrenos afectados, o uso e função 

observados na situação de referência. 

O impacte desta acção no solo e usos do solo será classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

9.8.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Não se averiguam impactes nos solos decorrentes da presença e funcionamento da 

conduta. 

Quanto aos usos do solo, refere-se que na faixa de indemnização de implantação da 

conduta serão retomados, nesta fase, o uso e função observados na situação de referência, 

excepto quando estes se traduzirem na presença de exemplares arbóreos. Assim, as áreas 

florestais e áreas agrícolas (onde ocorram pomares) existentes na área efectiva de 

implantação da conduta verão os seus usos permanentemente condicionados na fase de 

exploração. 

Relativamente às operações de manutenção da conduta, estas estarão associadas a fugas 

detectadas no decorrer do seu funcionamento. A circulação de maquinaria pesada 

associada aos trabalhos de manutenção poderá causar, ainda que pontual e 

temporariamente, um impacte negativo pouco significativo nos solos, resultante da sua 

compactação e consequente aumento do escoamento superficial. 

Desta forma, o impacte global desta acção poderá ser considerado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 
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9.9 ECOLOGIA 

9.9.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

Flora, Vegetação e Habitats 

A instalação de estaleiros na área de projecto terá diversos impactes na flora, vegetação e 

habitats, nomeadamente derivados da remoção da vegetação, da decapagem e da 

compactação do solo das áreas onde serão instalados. A significância do impacte 

dependerá directamente do habitat presente em cada um dos locais onde estes serão 

colocados.  

Se por um lado, as áreas mais sensíveis são as linhas de água (habitat massas de água) e 

as áreas com valor conservacionista incluem o habitat 5330 – matos termomediterrânicos 

pré-desérticos, por outro, não é espectável que sejam implementados estaleiros nestas 

zonas (quer por razões de segurança, quer porque os matos ocupam áreas declivosas). 

O funcionamento dos estaleiros têm como principais impactes na flora, vegetação e habitats 

a destruição da vegetação da área de implantação e a antropização do coberto vegetal da 

envolvente. Os níveis de perturbação sobre as formações vegetais poderão aumentar 

ligeiramente face ao que se observa actualmente, podendo produzir-se alguma diminuição 

de biodiversidade e um aumento do desenvolvimento de espécies ruderais e/ou exóticas e 

invasoras. 

Fauna 

No caso particular da fauna, a instalação de estaleiros e o aumento de actividade humana 

na zona implica uma diminuição da qualidade da área para as espécies silvestres. Esta 

acção, leva ao afugentamento das espécies mais sensíveis à presença humana que utilizam 

a área afectada como abrigo, alimentação e eventual reprodução.  

No caso de espécies mais antropogénicas, é espectável um aumento da mortalidade por 

atropelamento, devido ao aumento de tráfico e maquinaria, ou até mesmo por ataque directo 

dos trabalhadores. No entanto, a maior parte da área de estudo, à excepção do extremo 

norte (área florestal onde foram detectadas espécies mais sensíveis à presença humana, 

como por exemplo a Fuinha (Martes foina) e a Toupeira (Talpa occidentalis)), é muito 

humanizada, pelo que a magnitude do impacte deverá ser reduzida.  

Ao contrário da flora, para a qual a probabilidade dos impactes é avaliada como certa, para 

a fauna é provável, nomeadamente pela possibilidade dos indivíduos se deslocarem.   

O impacte sobre a flora, fauna, vegetação e habitats poderá ser classificado como: 
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Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo (Flora) / Provável (Fauna) / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato (Fauna e Flora) / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

Flora, Vegetação e Habitats 

A abertura de novos acessos para a realização de trabalhos de construção terá como 

principais impactes a destruição da vegetação, a degradação das comunidades devido à 

emissão e deposição de poeiras na vegetação circundante e a eventuais danos ou morte de 

espécies arbóreas na envolvente por descuido de manipulação de máquinas. 

A utilização de acessos previamente construídos terá menor impacte, na medida, em que 

não existirá a destruição da vegetação.  

A constituição de novos acessos e a utilização destes para a realização dos trabalhos de 

construção podem constituir uma fonte de perturbação nos ecossistemas, sendo um veiculo 

de dispersão de espécies ruderais e/ou exóticas que implicará a diminuição de diversidade 

florística.  

Fauna 

No caso particular da fauna, esta acção levará a uma fragmentação do habitat. No caso de 

espécies de baixa mobilidade, como os anfíbios, é espectável um aumento da mortalidade 

por atropelamento durante as migrações diárias (entre a zona de alimentação e zona de 

abrigo e/ou reprodução, por exemplo). Poderá ocorrer também o afastamento das espécies 

mais sensíveis à presença humana (Fuinha e Toupeira).  

Estes impactes poderão considerar-se irreversíveis para a fauna, na medida em que 

algumas espécies ou comunidades podem não voltar a utilizar a área afectada.  
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Na área florestal da zona mais a Norte da área de estudo, ocorrerão os impactes mais 

significativos sobre a fauna devido à presença de floresta mista (zona mais rica em áreas de 

abrigo e alimentação). Nesta área foi detectado um maior número de vertebrados terrestres, 

grupo que será mais afectado pela implantação do presente projecto. 

O impacte global sobre a ecologia poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível (fauna) / Reversível (flora) 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

Flora, Vegetação e Habitats 

Considerando a cartografia de biótopos efectuada na Caracterização da Situação de 

Referência elaborou-se a análise das afectações dos habitats na área de estudo e na área 

efectiva de implantação da conduta adutora (faixa linear de 10 m, isto é, 5 m para cada lado 

do eixo da conduta), como apresentado no Quadro 7.3 e no Quadro 7.4 no sub-capítulo 

relativo aos Solos e Usos dos Solo. 

A área de estudo enquadra um habitat natural de matos mediterrânicos que não será 

afectado pelo projecto. Aliás a afectação directa do projecto ascende apenas a cerca de 5% 

da área estudada. 

De entre os habitats a afectar, os mais relevantes do ponto de vista ecológico são as 

massas de água (afectação previsível de 0,04 ha) e as áreas florestais (afectação de 

0,6 ha). As áreas destes habitats a afectar são muito reduzidas comparativamente com a 

área de habitat semelhante disponível na envolvente. No entanto, convém salientar que, 

nomeadamente no caso das linhas de água, se os trabalhos não forem desenvolvidos com 

os devidos cuidados, a área destes habitats que poderá ser afectada pode ser superior ao 

valor referido no quadro acima. 
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As principais acções que permitirão a realização deste projecto incluem a desmatação e a 

decapagem dos locais de implantação das infra-estruturas e abertura de valas, que terão 

impactes negativos no presente descritor, sendo de destacar como características inerentes 

a estas acções a eliminação do coberto vegetal, a eliminação da camada fértil do solo, o 

aumento da erosão e a eliminação do banco de sementes do solo que criam dificuldades à 

regeneração natural das espécies e das comunidades vegetais. 

Novamente, este impacte será mais significativo junto às linhas de água (habitats mais 

sensíveis), com a possibilidade de invasão de espécies exóticas e de alterações no 

equilíbrio dos ecossistemas naturais. No entanto, pesa também o facto de as linhas de água 

se apresentarem muito degradadas.  

Também ocorrerão impactes negativos nas áreas florestais com presença de sobreiros, 

dado que alguns exemplares terão que ser removidos para instalação da conduta.  

Fauna 

Para além da mortalidade e do afugentamento provocados pelas diversas acções da obra, a 

desmatação e/ou decapagem dos terrenos, juntamente com a abertura de valas, implica a 

destruição de possíveis abrigos da fauna e a diminuição de recursos alimentares (por 

exemplo quando ocorra a remoção de árvores de fruto e áreas agrícolas). Como referido, a 

área Norte do corredor cartografado detém maior potencial para abrigos e áreas de 

alimentação de espécies silvestres, assim, é espectável que as comunidades que usam esta 

área sofram os impactes mais significativos. 

O espectável aumento da mortalidade ocorrerá maioritariamente por atropelamento, devido 

ao aumento de tráfegoo e maquinaria, mas também há possibilidade de ataque directo dos 

trabalhadores, embora em menor escala.  

Tendo em consideração que a maior parte da área de estudo é muito humanizada, a 

magnitude dos impactes deverá ser, de uma forma geral (flora e fauna), reduzida. Na 

avaliação dos impactes desta acção variam entre as componentes da flora e da fauna a 

significância e o desfasamento no tempo. Considera-se que os impactes na fauna e na fora 

serão sentidos imediatamente, no entanto, os da flora perdurarão mais para além da fase de 

construção (Médio prazo).  

O impacte global sobre a ecologia poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 
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Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato (flora e fauna) / Médio prazo (flora) / Longo 

prazo 

Reversibilidade Irreversível (fauna) / Reversível (flora) 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

Flora, Vegetação e Habitats 

A presente acção implica a remoção da vegetação por acções de desmatação, decapagem 

e escavação para exploração das manchas de empréstimo. Estas áreas poderão constituir 

locais de dispersão e fixação de espécies ruderais e/ou exóticas. Apesar das espécies 

ruderais pertencerem às etapas subseriais de colonização de locais intervencionados, o 

mesmo não se pode afirmar para espécies exóticas com carácter invasor.  

Nas áreas de depósito de materiais sobrantes também ocorrerá a alteração das 

comunidades vegetais com destruição da vegetação, caso sejam utilizadas áreas com 

coberto vegetal. 

Fauna 

A utilização de áreas potencialmente interessantes do ponto de vista faunístico para 

empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes leva ao seu empobrecimento. Esta acção 

resultará no afastamento das espécies mais sensíveis, e, possivelmente, num atractivo para 

espécies oportunistas, como Ratazanas. 

O impacte global sobre a ecologia poderá ser avaliado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  
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Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

Flora, Vegetação e Habitats 

A presente acção não terá impactes adicionais no âmbito do presente descritor. 

Fauna 

A instalação da conduta e o recobrimento das valas, apesar de ter impacte negativo a nível 

faunístico, este não será muito acentuado, visto que as espécies já foram afugentadas na 

fase de abertura das valas. Poderá no entanto haver ainda alguma mortalidade de algumas 

espécies mais antropogénicas que continuem a utilizar estes recursos, como a osga e 

algumas espécies de ratos. 

O impacte global sobre a ecologia poderá ser avaliado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo  

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Reposição das condições iniciais serviços afectados 

Flora, Vegetação e Habitats 

A modelação com os inertes da exploração, o espalhamento das terras vegetais e o 

revestimento vegetal trarão impactes ambientalmente favoráveis se a reposição das 

condições iniciais for realizada com espécies autóctones. Será ambientalmente favorável, 
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desenvolver acções de manutenção nas áreas em recuperação, de modo a garantir que são 

criadas as condições para o normal desenvolvimento das comunidades vegetais.  

Fauna 

Após a implantação do projecto, a reposição das condições iniciais será positiva para os 

grupos faunísticos, uma vez que poderão voltar a utilizar estes espaços. 

O impacte global sobre a ecologia poderá ser clasificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

9.9.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Flora, Vegetação e Habitats 

A presente acção não terá impactes adicionais no âmbito do presente descritor. 

Fauna 

A nível faunístico, a fase de exploração não será muito relevante, visto que a conduta estará 

enterrada na área de estudo.  

As acções de manutenção serão, à partida esporádicas e de pequena dimensão, pelo que 

não se considera terem expressão na componente faunística. 

Assim, pode considerar-se o impacte gerado na fase de exploração como nulo. 
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9.10 PATRIMÓNIO 

9.10.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

Durante esta fase poderão ocorrer eventuais impactes sobre o património durante a 

escavação e movimentação de terras para a construção de estaleiros e instalação. 

Uma vez que não estão definidos espaços de estaleiro ou outras áreas de apoio à obra, não 

é possível avaliar o impacte sobre os elementos patrimoniais conhecidos. 

Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

À partida, não se prevê a criação de acessos provisórios à obra, sendo a circulação de 

veículos e maquinaria pesada afecta à obra feita por caminhos já existentes. No entanto, 

caso se verifique necessária, a abertura de acessos provisórios poderá acarretar eventuais 

impactes sobre o património durante a escavação e movimentação de terras para a 

construção de estaleiros e instalação. 

Uma vez que não estão definidos os acessos provisórios, não é possível avaliar o impacte 

sobre os elementos patrimoniais conhecidos. 

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

Todas as acções que impliquem escavação ou movimentação de terras poderão ter impacte 

em elementos patrimoniais. 

Serão sujeitos a impactes directos os seguintes elementos patrimoniais identificados durante 

este trabalho: 

– Carenque (CNS 3077) – considera-se a área sujeita a impacte parcial e o impacte 

muito significativo; 

– Espargueira/Serra das Éguas (CNS 3855) – considera-se a área sujeita a impacte 

periférica e o impacte pouco significativo, pois não se conhecem os limites do sítio 

arqueológico mas o traçado actual do projecto localiza-se num caminho de pé posto, 

onde se prevê que o estado de conservação do sítio seja reduzido; 

– Aqueduto das Águas Livres e Aqueduto da Mata – considera-se a área sujeita a 

impacte parcial e o impacte muito significativo, uma vez o projecto actual atravessa 

em dois pontos esta estrutura: 

– atravessamento através de um arco existente do Aqueduto das Águas Livres (Rua 

do Arco, no concelho da Amadora) 
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– abertura de vala e colocação de tubagem a uma profundidade média de 2,5m do 

Aqueduto da Mata (Alto do Machado, no concelho de Sintra) 

– Aqueduto Romano – dado que se desconhece a localização e o grau de 

conservação desta estrutura na área de afectação directa do projecto, considera-se 

que a área sujeita a impacte e o significado indeterminados. 

Desta forma, considera-se o impacte desta acção no Património: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

Durante esta fase poderão ocorrer eventuais impactes sobre o património durante a 

escavação e movimentação de terras para a construção de estaleiros e instalação. 

Uma vez que não estão definidas as áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais 

sobrantes, não é possível avaliar o impacte sobre os elementos patrimoniais conhecidos. 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

Nesta fase os trabalhos de remoção e movimentação de terras serão reduzidos pelo que 

não se prevê a existência de impactes sobre elementos patrimoniais. 

Acção: Reposição das condições iniciais serviços afectados 

Nesta fase os trabalhos de remoção e movimentação de terras serão reduzidos pelo que 

não se prevê a existência de impactes sobre elementos patrimoniais. 
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9.10.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Não se averiguam impactes no património decorrentes da presença, funcionamento e 

manutenção da conduta. 

9.11 PAISAGEM 

9.11.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

A instalação e início de actividade dos estaleiros poderão determinar uma alteração 

temporária da paisagem no local de instalação destas infra-estruturas de apoio. 

Nesta fase ainda não se conhece a localização exacta do estaleiro principal, no entanto, em 

fase de obra, privilegiar-se-ão zonas degradadas afastadas das zonas habitacionais ou que 

tenham constituído antigos estaleiros no âmbito de outras empreitadas. Prevê-se, ainda, a 

constituição de pequenos estaleiros móveis de frente de obra, junto ao traçado da conduta. 

Refere-se, no entanto, que a obra se localiza em meio urbano, onde infra-estruturas como 

os estaleiros serão facilmente absorvidas pela paisagem envolvente. Assim, tendo em conta 

o carácter temporário da acção em questão, e tratando-se da intervenção de áreas 

relativamente pequenas, o impacte da presença e funcionamento dos estaleiros na 

paisagem poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

Os caminhos a utilizar durante a fase de obra serão os caminhos actualmente existentes na 

área. No entanto, caso seja necessária a criação de acessos, estes constituirão, no contexto 

da área de estudo, situações muito pontuais. 

Tendo em conta que a obra se localiza numa área fortemente humanizada, possuindo uma 

rede viária com alguma expressão, não se prevê que a eventual criação de acessos 

provisórios, se necessária, influencie significativamente a qualidade da paisagem. Assim, 

prevê-se que o impacte da introdução dos caminhos seja considerado nulo. 

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

Esta acção é, regra geral, uma das que determina maior alteração, e portanto maior 

impacte, na paisagem. 

A área a desmatar corresponde à totalidade da área a afectar à conduta adutora. Assim, 

durante a fase de construção, a exposição dos solos determinada pela remoção da 

vegetação existente terá um impacte mais significativo nos locais onde existem culturas 

permanentes ou ocupações permanentes do solo, de que são exemplo as áreas florestais e 

a vegetação ribeirinha. 

Nestas zonas, a desmatação, decapagem e abertura de valas diminui a capacidade de 

absorção visual da paisagem e, consequentemente, aumenta a sua sensibilidade. 

Refere-se, ainda, que esta acção assumirá um impacte de carácter permanente quando se 

tratar da desmatação de áreas onde ocorram exemplares arbóreos (como é o caso das 

áreas florestais). Nas restantes áreas, poder-se-ão retomar os usos e funções observados 

actualmente. 

No entanto, salienta-se que grande parte do traçado da conduta se localiza sob 

arruamentos, em áreas urbanizadas, onde a presente acção se traduzirá na remoção dos 

pavimentos. 

Assim, considera-se que o impacte desta acção na paisagem poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário /Permanente (dependendo dos locais) 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 
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Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível (dependendo dos locais) 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

A exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes determina uma 

alteração da paisagem no local de instalação destas áreas, ainda que temporária.  

Nesta fase ainda não se conhece a localização exacta destas áreas, no entanto, em fase de 

obra, privilegiar-se-ão zonas degradadas ou que tenham sido utilizadas em empreitadas 

anteriores. 

Refere-se, ainda, que a obra se localiza em meio urbano, onde estas áreas serão facilmente 

absorvidas pela paisagem envolvente. Assim, tendo em conta o carácter temporário da 

acção em questão, e tratando-se da intervenção de áreas relativamente pequenas, o 

impacte da utilização destas áreas na paisagem poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

A instalação da conduta e posterior recobrimento das valas determinará um impacte positivo 

na paisagem, dado que libertar-se-ão áreas anteriormente utilizadas para armazenamento 

de materiais de construção e de solos resultantes da desmatação, decapagem e escavação 

das valas. 

A realização das actividades de construção civil não acarreta impactes relevantes para a 

paisagem, dados tratar-se de intervenções pontuais e localizadas no espaço e no tempo. 
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Assim, o impacte resultante desta acção na paisagem será: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

A reposição das condições iniciais e serviços afectados determinará um impacte positivo na 

paisagem. De facto, após a conclusão dos trabalhos, na faixa de indemnização de 

implantação da conduta serão retomados o uso e função ocorrentes na situação de 

referência, excepto quando estes se traduzirem na presença de exemplares arbóreos. 

Assim, o impacte resultante desta acção na paisagem será: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 
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9.11.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Na fase de exploração não se prevêem impactes na paisagem resultantes da presença, 

funcionamento e funcionamento da conduta. 

9.12 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

9.12.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

A instalação e actividade dos estaleiros poderão determinar uma alteração no ordenamento 

do território, no entanto, temporária e localizada uma vez que, após a conclusão dos 

trabalhos, nessas mesmas áreas poderão ser retomados o uso e função observados na 

situação de referência. 

Nesta fase ainda não se conhece a localização exacta do estaleiro principal, no entanto, em 

fase de obra, privilegiar-se-ão zonas degradadas afastadas das zonas habitacionais ou que 

tenham constituído antigos estaleiros no âmbito de outras empreitadas. Prevê-se, ainda, a 

constituição de pequenos estaleiros móveis de frente de obra, junto ao traçado da conduta. 

Assim, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas relativamente pequenas, o impacte da presença e funcionamento dos 

estaleiros no ordenamento do território poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

Os caminhos a utilizar durante a fase de obra serão os caminhos actualmente existentes na 

área. No entanto, caso seja necessária a criação de acessos, estes constituirão, no contexto 

da área de estudo, situações muito pontuais.  

Tendo em conta que a obra se localiza numa área fortemente humanizada, possuindo uma 

rede viária com alguma expressão, não se prevê que a eventual criação de acessos 

provisórios, se necessária, influencie significativamente o ordenamento do território. Assim, 

prevê-se que o impacte da abertura de acessos provisórios seja considerado nulo.  

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

As acções de desmatação e decapagem dos terrenos e abertura de valas irão provocar uma 

alteração significativa, ainda que temporária, do ordenamento do território. 

Salienta-se que grande parte do traçado da conduta se localiza sob arruamentos, em áreas 

urbanizadas, onde a presente acção se traduzirá na remoção dos respectivos pavimentos. 

Por outro lado, alguns troços da conduta adutora destruirão permanentemente áreas 

florestais correspondentes, no entanto, a faixas lineares situadas na periferia dessa classe 

de uso do solo (ver Desenho 02). 

Refere-se que na faixa de indemnização de implantação da conduta adutora poderão ser 

retomados, após colocação e devido aterro da conduta (ou após a conclusão dos trabalhos), 

o uso e função observados na situação de referência, excepto quando estes se traduzirem 

na presença de exemplares arbóreos (como é o caso das áreas florestais). A afectação 

destas áreas reveste-se, deste modo, de carácter temporário e resulta num uso 

condicionado. 

Assim, considera-se que o impacte desta acção na paisagem poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário /Permanente (dependendo dos locais) 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível (dependendo dos locais) 
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Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

A exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes determina uma 

alteração no ordenamento do território no local de instalação destas áreas, ainda que 

temporária e pouco significativa. 

Nesta fase ainda não se conhece a localização exacta destas áreas, no entanto, em fase de 

obra, privilegiar-se-ão zonas degradadas ou que tenham sido utilizadas em empreitadas 

anteriores. 

Assim, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas relativamente pequenas, o impacte da utilização destas áreas poderá 

ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

A instalação da conduta e posterior recobrimento das valas determinará um impacte positivo 

no ordenamento do território, dado que serão desactivadas áreas anteriormente utilizadas 

para armazenamento de materiais de construção e de solos resultantes da desmatação, 

decapagem e escavação das valas. 

A realização das actividades de construção civil não acarreta impactes relevantes para 

ordenamento do território, dado tratar-se de intervenções pontuais e localizadas no espaço e 

no tempo. 

Assim, o impacte resultante desta acção será: 
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Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

A reposição das condições iniciais e serviços afectados determinará um impacte bastante 

positivo no ordenamento do território. De facto, e como já referido, após a conclusão dos 

trabalhos, na faixa de indemnização de implantação da conduta serão retomados o uso e 

função ocorrentes na situação de referência, excepto quando estes se traduzirem na 

presença de exemplares arbóreos. 

Assim, o impacte resultante desta acção na paisagem será: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 
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9.12.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Na fase de exploração não se prevêem impactes no ordenamento do território resultantes da 

presença, funcionamento e funcionamento da conduta. 

Prevê-se que, numa futura revisão aos Planos Directores Municipais dos municípios de 

Sintra e da Amadora, a totalidade da área ocupada pela nova conduta adutora seja 

classificada como Espaço Canal. Esta eventual classificação poderá traduzir-se num 

impacte positivo, no sentido em que o ordenamento do território de carácter legal ficaria, 

assim, em total concordância com o ordenamento real e efectivo do território. 

9.13 SOCIOECONOMIA 

9.13.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

As acções associadas à construção e montagem dos estaleiros poderão implicar alguma 

mobilização de terras e criação de plataformas para acesso de máquinas e veículos ou 

assentamento de estruturas e parqueamento de maquinaria, podendo causar, a nível local, 

alguma libertação de poeiras para a atmosfera. Por outro lado, a circulação de máquinas e 

veículos na área de estaleiro origina a libertação de poluentes atmosféricos, em especial 

partículas em suspensão, podendo, ainda, degradar o piso. 

Estas situações são susceptíveis de provocar alguma incomodidade à população residente 

nas proximidades das áreas de estaleiro, ainda que temporária e localizada no espaço.  

Nesta fase ainda não se conhece a localização exacta do estaleiro principal, no entanto, em 

fase de obra, privilegiar-se-ão zonas degradadas afastadas das zonas habitacionais ou que 

tenham constituído antigos estaleiros no âmbito de outras empreitadas. Prevê-se, ainda, a 

constituição de pequenos estaleiros móveis de frente de obra, junto ao traçado da conduta. 

Assim, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas relativamente pequenas, o impacte da presença e funcionamento dos 

estaleiros na socioeconomia poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 
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Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

Prevê-se que o acesso aos diferentes locais da obra seja realizado estritamente pelos 

caminhos já existentes. No entanto, caso se verifique necessário, a circulação de veículos e 

funcionamento de maquinaria pesada associada à criação de acessos poderá trazer algum 

incómodo para a população que habita nas proximidades da área de intervenção. 

A abertura de acessos provisórios poderá ainda degradar o piso, devido à circulação de 

veículos pesados. Estas situações, caso aconteçam, serão, porém, repostas no final da fase 

de construção. 

O impacte destas acções poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo/ Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

Os trabalhos de desmatação, decapagem e abertura de valas nos locais de implantação da 

conduta adutora acarretarão impactes significativos, ainda que temporários, no descritor 
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socioeconómico, dado tratar-se de uma obra localizada em área predominantemente 

urbana. 

Efectivamente, nos casos onde o traçado está implantado em terrenos sem ocupação, esta 

acção implicará alguma mobilização de terras, podendo causar, a nível local, alguma 

libertação de poeiras para a atmosfera. Por outro lado, nos casos em que o traçado está 

localizado sob arruamentos existentes, esta acção implicará a remoção dos pavimentos e a 

consequente perturbação do tráfego local. 

Acresce ainda que a circulação de máquinas e veículos associadas a esta actividade 

originam a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão. 

Estes efeitos são susceptíveis de provocar uma grande incomodidade, ainda que 

temporária, à população residente nas proximidades da área de intervenção, pelo que o 

impacte poderá, como tal, ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

A utilização de áreas de empréstimo e depósitos de materiais sobrantes implica a 

mobilização de terras, podendo causar, a nível local, alguma libertação de poeiras para a 

atmosfera. Acresce a circulação de veículos e funcionamento de maquinaria pesada, que 

originam a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão 

Estes efeitos poderão trazer algum incómodo para a população que habita nas proximidades 

destas áreas.  

Nesta fase ainda não se conhece a localização exacta destas áreas, no entanto, em fase de 

obra, privilegiar-se-ão zonas degradadas afastadas das zonas habitacionais ou que tenham 

sido utilizadas no âmbito de empreitadas anteriores. Desta forma, o impacte destas acções 

poderá ser classificado como: 



Estudo de Impacte Ambiental relativo ao troço  
da nova conduta adutora entre o Reservatório do  

Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira 
Relatório. Volume 1 – Memória Descritiva 

 

 219 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

A instalação da conduta e recobrimento da vala condicionam o trânsito nos arruamentos 

directamente afectados e implicam a mobilização de terras, podendo causar, a nível local, 

alguma libertação de poeiras para a atmosfera. Acresce a circulação de veículos e 

funcionamento de maquinaria pesada, que originam a libertação de poluentes atmosféricos, 

em especial partículas em suspensão. Estes efeitos causarão incómodo para a população 

que habita nas proximidades destas áreas. 

Por outro lado, após o recobrimento das valas serão libertadas áreas anteriormente 

utilizadas para armazenamento de equipamentos e materiais de construção e de solos 

resultantes da desmatação, decapagem e escavação das valas. 

A realização das actividades de construção civil não acarreta impactes relevantes para a 

socioeconomia, dado tratar-se de intervenções pontuais e localizadas no espaço e no 

tempo. 

Assim, globalmente, o impacte resultante desta acção será: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 
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Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

A reposição das condições iniciais e serviços afectados determinará um impacte bastante 

positivo no descritor socioeconómico. De facto, e como já referido, após a conclusão dos 

trabalhos, na faixa de indemnização de implantação da conduta serão retomados, na sua 

grande maioria, o uso e função ocorrentes na situação de referência. Desta forma, serão 

repostos os pavimentos nos arruamentos, promovendo a fluência normal do trânsito, e 

proceder-se-á à desactivação e desmantelamento das zonas de estaleiro e de empréstimo e 

depósito de materiais. 

Assim, o impacte resultante desta acção na socioeconomia será: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

9.13.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Na fase de exploração prevêem-se impactes positivos no descritor socioeconómico 

decorrentes da presença e funcionamento da nova conduta adutora, dado que esta 

promoverá uma maior eficiência no abastecimento de água à população do concelho de 

Sintra. Efectivamente, o funcionamento da nova conduta permitirá retirar de serviço a actual 

que, por apresentar uma frequência significativa de fugas e roturas, implica a supressão do 

serviço da mesma com alguma frequência, para que possam ser efectuadas as necessárias 

reparações. 
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Refere-se, ainda, que durante os trabalhos de manutenção da nova conduta, será utilizada a 

conduta actualmente existente, havendo, desta forma, uma alternativa permanente para o 

abastecimento de água. 

O impacte da presença, funcionamento e manutenção da nova conduta será, como tal, 

classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

9.14 QUALIDADE DO AMBIENTE 

9.14.1 Qualidade do Ar 

9.14.1.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

As acções associadas à construção e montagem dos estaleiros previstos, à semelhança do 

que já foi referido na avaliação de impactes do descritor Clima, poderão implicar alguma 

mobilização de terras e criação de plataformas para acesso de máquinas e veículos ou 

assentamento de estruturas e parqueamento de maquinaria, podendo causar, a nível local, 

alguma libertação de poeiras para a atmosfera. Os impactes associados a este fenómeno 

são negativos e localizados, e consistem na redução da visibilidade atmosférica, 

incomodidade das populações, perturbação das comunidades animais existentes e na 

diminuição do crescimento das plantas. Da mesma forma, a circulação de máquinas e 

veículos (camiões, escavadoras, giratórias, cilindros, etc.) nas áreas de estaleiro origina a 

libertação de gases de combustão como o NO2, SO2, CO, hidrocarbonetos e fumos negros, 

bem como partículas em suspensão. A quantificação e significância destes impactes 

dependem de vários factores como o tipo de solo, o vento, a humidade, a vegetação 
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envolvente, a própria velocidade e fluxo dos veículos, o correcto acondicionamento dos 

materiais pulverulentos nos camiões que os transportam, a frequência de aspersão dos 

caminhos de acesso e a afectação da vegetação envolvente. 

Nesta fase ainda não se conhece a localização exacta do estaleiro principal, no entanto, em 

fase de obra, privilegiar-se-ão zonas degradadas afastadas das zonas habitacionais ou que 

tenham constituído antigos estaleiros no âmbito de outras empreitadas. Prevê-se, ainda, a 

constituição de pequenos estaleiros móveis de frente de obra, junto ao traçado da conduta. 

Assim, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas relativamente pequenas, não se prevê que as concentrações de 

poluentes ultrapassem os limites legais vigentes em matéria de qualidade do ar, 

classificando-se o impacte sobre a qualidade do ar: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

Para o acesso à conduta adutora serão utilizados caminhos já existentes. No entanto, caso 

haja necessidade de criação de acessos provisórios, poderá registar-se, a nível local, 

alguma libertação de poeiras para a atmosfera, resultante da mobilização de terras e 

circulação de máquinas e veículos. 

Desta forma, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas relativamente pequenas (faixas lineares de terreno), o impacte sobre a 

qualidade do ar poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 
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Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

A desmatação, decapagem e abertura de valas nos locais de implantação da conduta 

provocarão, localmente, a mobilização de terras e libertação de poeiras, promovendo a 

redução da visibilidade atmosférica, incomodidade das populações, perturbação das 

comunidades animais existentes e na diminuição do crescimento das plantas. 

Por outro lado, a circulação de veículos e máquinas afectos às operações de desmatação, 

decapagem e escavação liberta gases de combustão como o NO2, SO2, CO, 

hidrocarbonetos e fumos negros, originando impactes negativos sobre a qualidade do ar 

local, cuja quantificação e significância dependem de vários factores como o tipo de solo, o 

vento, a humidade, a vegetação envolvente, a própria velocidade e fluxo dos veículos e o 

correcto acondicionamento dos materiais pulverulentos nos camiões que os transportam. 

Desta forma, o impacte destas acções sobre a qualidade do ar, ainda que temporário, da 

acção em questão, poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

A utilização de áreas de empréstimo e depósitos de materiais sobrantes implica a 

mobilização de terras, podendo causar, a nível local, alguma libertação de poeiras para a 

atmosfera. Acresce a circulação de veículos e funcionamento de maquinaria pesada, que 

originam a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão 

Estes efeitos poderão afectar, ainda que localmente, a qualidade do ar na sua envolvente. 

Nesta fase ainda não se conhece a localização exacta destas áreas, no entanto, em fase de 

obra, privilegiar-se-ão zonas degradadas afastadas das zonas habitacionais ou que tenham 

sido utilizadas no âmbito de empreitadas anteriores. Desta forma, o impacte destas acções 

poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

À semelhança da acção “Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de 

implantação das infra-estruturas e abertura de valas”, o recobrimento das valas implica a 

mobilização de terras, causando, a nível local, a libertação de poeiras para a atmosfera. 

Acresce a circulação de veículos e funcionamento de maquinaria pesada, que originam a 

libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão. Estes efeitos 

causarão o decréscimo da qualidade do ar na área de implantação da conduta. 

A realização das actividades de construção civil não acarreta impactes relevantes para a 

qualidade do ar, dado tratar-se de intervenções pontuais e localizadas no espaço e no 

tempo. 

Assim, o impacte resultante desta acção será: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 
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Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

A reposição das condições iniciais e serviços afectados implicará a desactivação e 

desmantelamento das zonas de estaleiro e áreas de empréstimo e depósito de materiais, 

bem como o recobrimento das valas com terra vegetal e a restauração dos pavimentos dos 

arruamentos. A estas acções estão associadas a circulação de veículos e a operação de 

alguma maquinaria pesada, que poderão originar a libertação de poeiras bem como de 

poluentes atmosféricos para a atmosfera, causando o decréscimo da qualidade do ar local. 

O impacte inerente a esta acção poderá, desta forma, ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 
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9.14.1.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Na fase de exploração prevê-se que os impactes decorrentes da presença, funcionamento e 

manutenção da nova conduta adutora na qualidade do ar sejam nulos. 

9.14.2 Ambiente Sonoro 

9.14.2.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

Na área afecta aos estaleiros (principal e de frente de obra) registar-se-á um aumento dos 

níveis de ruído devido à multiplicidade de actividades realizadas, nomeadamente a intensa 

circulação de veículos e máquinas. 

Nesta fase ainda não se conhece a localização exacta do estaleiro principal, no entanto, em 

fase de obra, privilegiar-se-ão zonas degradadas afastadas das zonas habitacionais ou que 

tenham constituído antigos estaleiros no âmbito de outras empreitadas. Prevê-se, ainda, a 

constituição de pequenos estaleiros móveis de frente de obra, junto ao traçado da conduta. 

Assim, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas relativamente pequenas, prevê-se que o impacte desta acção sobre o 

ambiente sonoro seja considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

Prevê-se que a circulação na obra seja feita através de caminhos já existentes no local. No 

entanto, caso haja necessidade de criação de acessos provisórios, poderá registar-se um 

aumento dos níveis de ruído devido à circulação de veículos e alguma maquinaria pesada 

durante a sua execução e utilização. Desta forma, e considerando que a obra se localiza 

numa área predominantemente urbana, o impacte sobre o ambiente sonoro, ainda que de 

carácter temporário, poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

Às acções de desmatação e decapagem dos terrenos estão associadas a circulação de 

veículos e a operação de alguma maquinaria pesada, que poderão originar níveis de ruído 

perturbadores da saúde humana, bem como da fauna existente. 

Nos casos em que o traçado está localizado sob arruamentos existentes, esta acção 

implicará a remoção dos pavimentos, perturbando grandemente a população residente nas 

proximidades. 

Desta forma, o impacte inerente a esta acção poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 
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Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

Nas áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes e envolvente próxima 

registar-se-á um aumento dos níveis de ruído associados à circulação de veículos e 

operação de maquinaria pesada. 

Nesta fase ainda não se conhece a localização exacta destas áreas, no entanto, em fase de 

obra, privilegiar-se-ão zonas degradadas afastadas das zonas habitacionais ou que tenham 

sido utilizadas em empreitadas anteriores. 

Assim, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, prevê-se que o impacte 

desta acção sobre o ambiente sonoro seja considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

À instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil estão associadas a 

circulação de veículos e a operação de alguma maquinaria pesada, que poderão originar 

níveis de ruído perturbadores da saúde humana, bem como da fauna existente. 

Esta acção perturbará particularmente a população nos casos em que o traçado está 

localizado sob arruamentos existentes. 
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Desta forma, o impacte inerente a esta acção poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

A reposição das condições iniciais e serviços afectados traduzir-se-á na desactivação e 

desmantelamento das zonas de estaleiro e de empréstimo e depósito de materiais, 

recuperação dos pavimentos dos arruamentos. A estas acções estão associadas a 

circulação de veículos e a operação de alguma maquinaria pesada, que poderão originar 

níveis de ruído perturbadores da saúde humana, bem como da fauna existente. 

O impacte inerente a esta acção poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 
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9.14.2.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Na fase de exploração prevê-se que os impactes decorrentes da presença e funcionamento 

da nova conduta adutora no ambiente sonoro sejam nulos. 

As eventuais acções de reparação da conduta originarão níveis de ruído que poderão ser 

tanto mais significativos quanto as referidas acções impliquem remoção de pavimentos. 

Note-se, no entanto, que estas acções deverão ter carácter pouco frequente e muito 

localizado (no espaço e no tempo). Assim, as acções de manutenção da conduta terão um 

carácter: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

9.14.3 Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes 

9.14.3.1 Fase de construção 

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade 

À actividade nos estaleiros está associada a produção dos seguintes resíduos e efluentes: 

– resíduos: resíduos de construção e demolição (RCD), resíduos resultantes das 

manutenções aos veículos e maquinaria pesada, resíduos sólidos urbanos (RSU) 

provenientes dos escritórios; 

– efluentes: águas residuais domésticas provenientes dos escritórios, dormitórios e 

zona de refeições (quando aplicável). 

Os estaleiros, quando em actividade, servirão ainda de local de deposição dos resíduos 

produzidos nas frentes de obra. 
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Os potenciais impactes a nível dos resíduos e efluentes resultantes da instalação e 

actividade dos estaleiros, caso não seja feita a sua correcta gestão, estarão associados à 

degradação da qualidade do solo e dos recursos hídricos, bem como a nível da saúde 

pública, podendo igualmente servir de habitat a organismos vectores de doenças. 

Quando lançados no solo nu, os resíduos decompõem-se ao longo do tempo, originando 

lixiviados e outras substâncias cuja perigosidade varia consoante a composição da 

matéria-prima que lhes deu origem. Estes subprodutos infiltram-se no solo, contaminando-o, 

podendo inclusivamente atingir os lençóis freáticos e os recursos hídricos superficiais, 

afectando as espécies existentes, bem como toda a cadeia alimentar. Assim, tendo em 

conta as diversas tipologias de resíduos existentes, os impactes originados pelo seu 

abandono ou má gestão poderão variar de pouco a muito significativos. 

Da mesma forma, os efluentes descarregados no solo ou nas linhas de água sem qualquer 

tipo de tratamento contaminam os habitats existentes nesses meios, cuja gravidade varia 

consoante a sua composição. 

Como tal, a produção de qualquer tipo de resíduos ou efluentes constituirá sempre um 

impacte negativo. Desta forma, apesar de se tratar da intervenção temporária de áreas 

relativamente pequenas, estas infra-estruturas concentram diversas actividades passíveis 

de originar níveis de poluição elevados, pelo que se considera o impacte resultante da 

instalação e actividade dos estaleiros como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção 

Não se prevê a criação de acessos provisórios à obra, sendo a circulação de veículos e 

maquinaria pesada realizada por caminhos já existentes. No entanto, caso seja necessária, 

a criação de acessos provisórios implicará alguma mobilização de terras, que serão 
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armazenadas em pargas junto aos locais de origem. Estas terras serão, após conclusão dos 

trabalhos, repostas nos locais de origem, após devida descompactação dos terrenos afectos 

aos caminhos. 

No entanto, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas e volumes de terras relativamente pequenos, o impacte pode ser 

considerado nulo. 

Acção: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-

estruturas e abertura de valas 

Da desmatação e decapagem dos terrenos resulta a produção dos seguintes resíduos: 

terras não contaminadas, resíduos resultantes da remoção do pavimento dos arruamentos, 

óleos resultantes de derrames acidentais em obra, RSU provenientes dos trabalhadores na 

frente de obra e resíduos verdes. 

Refira-se que o material não contaminado resultante das actividades de desmatação, 

decapagem e escavação das valas (coberto vegetal e terras) será armazenado em pargas 

em depósitos temporários e/ou definitivos. 

O material contaminado oriundo das frentes de obra deverá ser imediatamente 

encaminhado para o estaleiro mais próximo, onde permanecerá correctamente 

acondicionado até encaminhamento a operador de gestão de resíduos devidamente 

licenciado. 

Apesar de se tratar de uma acção de carácter temporário, tendo em conta a tipologia dos 

resíduos produzidos e dado tratar-se de uma obra localizada em área urbana, o impacte 

inerente a esta acção poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 
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Acção: Utilização de áreas de empréstimo e/ou depósitos de materiais sobrantes 

Da exploração destas áreas resulta a produção dos seguintes resíduos: terras não 

contaminadas, óleos resultantes de derrames acidentais em obra e RSU originados pelos 

trabalhadores. O empreiteiro é responsável pelo encaminhamento destes resíduos a destino 

final devidamente licenciado nos termos da legislação em vigor. 

Refira-se que parte das terras sobrantes não contaminadas das actividades de escavação 

na área afecta à conduta, que se encontra armazenada em pargas nos depósitos 

temporários e/ou definitivos, será utilizada no recobrimento das valas. 

Desta forma, o impacte inerente a esta acção poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Instalação da conduta, recobrimento das valas e construção civil 

À semelhança da acção “Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de 

implantação das infra-estruturas e abertura de valas”, da instalação da conduta e 

recobrimento das valas resulta a produção dos seguintes resíduos: terras sobrantes não 

contaminadas, óleos resultantes de derrames acidentais em obra, RSU provenientes dos 

trabalhadores na frente de obra. 

No decorrer desta acção, parte do material não contaminado resultante das actividades de 

escavação das valas armazenado em pargas em depósitos temporários ou definitivos, será 

reutilizado para o aterro da conduta. O restante material não contaminado deverá ser 

encaminhado a destino final devidamente licenciado. 

Às acções de construção civil, como as betonagens e a execução de armaduras de ferro, 

está associada a geração de resíduos como ferro, madeira, plástico, betão, etc. Estes 

resíduos deverão ser separados por tipologias e armazenados temporariamente no estaleiro 
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de apoio à obra, para posterior encaminhamento a operador de gestão de resíduos 

devidamente licenciado. 

O material contaminado oriundo das frentes de obra deverá ser encaminhado para o 

estaleiro mais próximo, onde permanecerá correctamente acondicionado até 

encaminhamento a operador de gestão de resíduo devidamente licenciado. 

Refere-se, finalmente, que no decorrer desta acção libertar-se-ão áreas anteriormente 

utilizadas para armazenamento de materiais de construção e de solos resultantes da 

desmatação, decapagem e escavação das valas, favorecendo, consequentemente, a 

redução de resíduos em obra. 

O impacte inerente a esta acção poderá ser classificado como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

Acção: Reposição das condições iniciais e serviços afectados 

A reposição das condições iniciais e serviços afectados determinará um impacte positivo no 

que diz respeito à produção de resíduos e efluentes. De facto, após a conclusão dos 

trabalhos libertar-se-ão definitivamente áreas anteriormente utilizadas para armazenamento 

de materiais de construção e de solos resultantes da desmatação, decapagem e escavação 

das valas, favorecendo, consequentemente, a redução de resíduos em obra. 

No decorrer desta acção, o coberto vegetal resultante das actividades de desmatação e/ou 

decapagem das valas, armazenado em pargas em depósitos temporários, será reutilizado 

para recobrir o solo após o aterro da conduta. Por sua vez, o coberto vegetal resultante da 

desmatação e/ou decapagem prévia das áreas de estaleiro, empréstimos e depósitos 

temporários/definitivos será, após conclusão dos trabalhos, reposto nos locais de origem, 

após devida descompactação dos terrenos. 
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Por outro lado, a acção de reposição de pavimentos dos arruamentos origina a produção de 

resíduos de diversas tipologias, que deverão ser encaminhados a operador de gestão de 

resíduos devidamente licenciado. 

Assim, de uma forma global, o impacte resultante desta acção poderá ser considerado: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo 

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

9.14.3.2 Fase de exploração 

Acção: Presença, funcionamento e manutenção da conduta 

Na fase de exploração prevê-se que os impactes decorrentes da presença e funcionamento 

da nova conduta adutora na produção e gestão de resíduos e efluentes sejam nulos. 

No decorrer das actividades de manutenção da conduta, a produção de efluentes e resíduos 

cingir-se-á, essencialmente, à lubrificação e/ou substituição de componentes mecânicas dos 

equipamentos hidromecânicos. A gestão destes resíduos é da responsabilidade de um 

operador devidamente licenciado. 

Estes resíduos, se libertados para o solo ou linhas de água sem tratamento prévio, originam 

impactes classificados como: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 
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Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível 

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

9.15 FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Na fase de desactivação, não se prevêem impactes resultantes da permanência da conduta 

adutora enterrada na maioria dos descritores. 

Prevê-se que a desactivação da conduta acarrete impactes negativos relativamente ao 

descritor Socioeconomia, dado que afectará o abastecimento de água ao concelho de 

Sintra. No entanto, nessa fase já existirá, certamente, uma outra alternativa mais eficiente 

ao abastecimento de água. 

No que respeita ao descritor Clima, a circulação de maquinaria pesada associada aos 

trabalhos de demolição dos órgãos anexos poderá causar, ainda que pontual e 

temporariamente, um impacte negativo pouco significativo neste descritor resultante da 

libertação de poeiras e poluentes atmosféricos. 

Na proximidade de linhas de águas, os trabalhos de demolição dos órgãos anexos poderão 

causar, ainda que pontual e temporariamente, um impacte negativo pouco significativo nos 

Recursos Hídricos Superficiais, resultante do eventual arrastamento de partículas de solo e 

derrame de óleos ou combustíveis, influenciando a qualidade da água. A desactivação da 

conduta provocará o aumento temporário de caudal nas linhas de água localizadas nas 

proximidades, em virtude do seu esvaziamento. 

A nível da Ecologia é expectável a afectação das áreas com órgãos de superfície e sua 

envolvente directa, mas a uma escala muito reduzida, dado que se tratam de intervenções 

pontuais e de pequena dimensão. 

Esta fase implicará trabalhos de remoção e movimentação de terras muito reduzidos pelo 

que não se prevê a existência de impactes sobre elementos patrimoniais. 

Ainda no que respeita à fase desactivação, o abandono da conduta adutora enterrada 

conduzirá a uma degradação progressiva da infra-estrutura, passando a ser classificada 

como resíduo. No decorrer das operações demolição dos órgãos anexos, prevê-se a 

geração de RCD, bem como os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e 

resíduos de óleos e lubrificantes existentes nas componentes mecânicas dos equipamentos 

hidromecânicos. A gestão destes resíduos é da responsabilidade de um operador 

devidamente licenciado. 
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10 SÍNTESE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Concluída a avaliação de impactes pormenorizada por descritor, importa agora sintetizá-la 

no sentido de se procurar uma visão mais ampla, global e integrada dos efeitos do projecto 

na sua envolvente. 

Acredita-se que a forma mais objectiva, intuitiva e expedita de apresentar uma síntese da 

natureza que agora se discute será a construção de uma matriz que permita confrontar os 

impactes segundo o descritor e a acção, classificando-os quanto ao respectivo sentido 

valorativo, reversibilidade, significado e magnitude. 

Deste modo, apresenta-se no Anexo 6 a Matriz Síntese de Avaliação de Impactes. 

Salienta-se que os impactes sintetizados nesta matriz são referentes ao que resultaria das 

diversas acções consideradas, sem a ponderação de medidas correctoras desses mesmos 

impactes (medidas de mitigação). 

Importa ainda referir que, uma vez que a mesma acção poderá apresentar impactes de 

natureza variável num determinado descritor, optou-se por representar na matriz os 

impactes mais gravosos sobre esse descritor, dado que o objectivo desta análise 

abrangente será, nesta fase, a maximização dos potenciais efeitos negativos gerados pelo 

projecto em análise. Só com base nesta abordagem se poderá conceptualizar o “pior 

cenário”, que deverá basear a concepção das medidas de mitigação de impactes que se 

apresentam no capítulo seguinte. 
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11 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

11.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após a identificação, a caracterização e a avaliação de impactes, nomeadamente os de 

carácter negativo, associados às fases de construção e exploração do presente projecto, 

torna-se necessário estabelecer algumas medidas prévias, acções correctivas e mesmo 

compensadoras que visem, de algum modo, a manutenção do equilíbrio do meio 

envolvente. 

As medidas que se apresentam em seguida visam restabelecer a situação o mais próximo 

possível do seu estado inicial, antes da perturbação, através da redução e/ou eliminação 

dos impactes negativos mais significativos susceptíveis de ocorrer, bem como evitar o 

surgimento de outros impactes indirectos não desejáveis. De acordo com as características 

do projecto, foram contempladas as medidas de minimização de impactes susceptíveis de 

ocorrer nas fases construção e exploração. 

Considera-se que as medidas preconizadas para a fase de construção serão da 

responsabilidade do empreiteiro e do dono de obra e as preconizadas para a fase de 

exploração serão da competência do promotor. 

11.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO GERAIS 

As medidas que se seguem constam da listagem de “Medidas de minimização gerais da 

fase de construção” presente no sítio da internet da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA). 

11.2.1 Fase de preparação prévia à execução das obras 

MM(FC) 1 - Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, 

designadamente à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada 

deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, 

respectiva calendarização e eventuais afectações à população, designadamente a afectação 

das acessibilidades. 

MM(FC) 2 - Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de 

dúvidas e atendimento de eventuais reclamações. 

MM(FC) 3 - Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os 

trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções 

susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 

designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 



Estudo de Impacte Ambiental relativo ao troço  
da nova conduta adutora entre o Reservatório do  

Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira 
Relatório. Volume 1 – Memória Descritiva 

 

 239 

11.2.2 Implantação dos estaleiros e parques de materiais 

MM(FC) 4 - Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de 

intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e 

com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de 

acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais: 

– Áreas do domínio hídrico; 

– Áreas inundáveis; 

– Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

– Perímetros de protecção de captações; 

– Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação 

da natureza; 

– Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

– Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

– Zonas de protecção do património. 

MM(FC) 5 - Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a 

legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

11.2.3 Desmatação, limpeza e decapagem dos solos 

MM(FC) 6 - As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e 

decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a 

execução da obra. 

MM(FC) 7 - Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra 

viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas 

pela obra. 

MM(FC) 8 - A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser 

removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua 

reutilização. 

MM(FC) 9 - Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico, 

deve-se efectuar o acompanhamento arqueológico das acções de desmatação e proceder a 

prospecção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da 

caracterização da situação de referência. 
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11.2.4 Escavações e movimentação de terras 

MM(FC) 10 - Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património 

arqueológico deve-se efectuar o acompanhamento arqueológico de todas as acções que 

impliquem a movimentação dos solos, nomeadamente escavações e aterros, que possam 

afectar o património arqueológico. 

MM(FC) 11 - Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos 

estejam limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas. 

MM(FC) 12 - Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como 

material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para 

fora da área de intervenção). 

MM(FC) 13 - Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, 

devem ser armazenados em locais com características adequadas para depósito e 

devidamente licenciados para o efeito. 

MM(FC) 14 - Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 

contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos 

solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses 

materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

MM(FC) 15 - Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção 

dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas: 

– Áreas do domínio hídrico; 

– Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

– Perímetros de protecção de captações; 

– Áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza; 

– Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por 

lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

– Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

– Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

– Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

– Zonas de protecção do património. 

MM(FC) 16 - Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo 

para a execução das obras respeitar os seguintes aspectos para a selecção dos locais de 

empréstimo: 
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– As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de 

aplicação, para minimizar o transporte; 

– As terras de empréstimo não devem ser provenientes de: 

– áreas classificadas para a conservação da natureza; 

– locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

– locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

– áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

– zonas de protecção do património. 

11.2.5 Construção e reabilitação de acessos 

MM(FC) 17 - Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. 

Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos 

acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as 

alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo 

acesso. 

MM(FC) 18 - Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de 

obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações 

na actividade das populações. 

MM(FC) 19 - Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto 

não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por 

parte da população local. 

MM(FC) 20 - Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, 

submeter previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para 

autorização. 

MM(FC) 21 - Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a 

evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da 

circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

11.2.6 Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria 

MM(FC) 22 - Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para 

proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de 

empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a 

passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis (como, 

por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). 
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MM(FC) 23 - Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser 

adoptadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

MM(FC) 24 - Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo 

particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de 

poeiras. 

MM(FC) 25 - Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos 

que originem o menor ruído possível. 

MM(FC) 26 - Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 

homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 

estado de conservação/manutenção. 

MM(FC) 27 - Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos 

afectos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 

minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e 

de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

MM(FC) 28 - Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de 

habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em 

vigor. 

MM(FC) 29 - Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os 

períodos secos e ventosos – e sempre que não se esteja em períodos de seca com alguma 

gravidade – nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 

poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

MM(FC) 30 - A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via 

pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por arrastamento 

de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados 

dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção 

desses dispositivos adequados. 

11.2.7 Gestão de produtos, efluentes e resíduos 

MM(FC) 31 - Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos 

os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 

classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de 

responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os 

diferentes fluxos de resíduos. 
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MM(FC) 32 - Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 

acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista 

a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição 

de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima 

infiltração. 

MM(FC) 33 - São proibidas queimas a céu aberto, de qualquer tipologia. 

MM(FC) 34 - Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos 

devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo 

ser promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para 

reciclagem. 

MM(FC) 35 - Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados 

em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem. 

MM(FC) 36 - Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e 

respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

MM(FC) 37 - Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes 

dos estaleiros, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, 

alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados 

para tratamento. 

MM(FC) 38 - Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve 

proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por 

operador licenciado. 

11.2.8 Fase final da execução das obras 

MM(FC) 39 - Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da 

obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria 

de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo 

com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

MM(FC) 40 - Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais 

em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido 

afectados ou destruídos. 

MM(FC) 41 - Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, 

equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam 

afectadas no decurso da obra. 
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MM(FC) 42 - Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 

drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção. 

11.3 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO POR DESCRITOR 

Para além das medidas gerais previstas pela APA, considerou-se que deveriam prever-se 

medidas de carácter mais específico, a fim de se obter um quadro de mitigação melhor 

capacitado para lidar com os potenciais impactes significativos deste projecto em particular. 

Seguidamente apresentam-se as referidas medidas, descriminadas por fase de 

implementação das mesmas. 

11.3.1 Fase de Construção - MM(FC) 

(Recursos Hídricos Superficiais) 

MM(FC) 43 – Programar os trabalhos que envolvam intervenções em linhas de água para 

uma época do ano adequada, de modo a que estas apresentem o mínimo escoamento 

possível. 

MM(FC) 44 – Sempre que houver um atravessamento de linhas de água pela conduta, 

dever-se-á minimizar o tempo de interrupção da circulação da água. 

MM(FC) 45 – Durante a afectação do leito de linhas de água, o desvio provisório, caso seja 

realizado,  deverá assegurar a devolução da totalidade da água à linha de água a jusante, 

devendo a duração da intervenção ser a menor possível. 

MM(FC) 46 – Durante a intervenção no leito de linhas de água dever-se-á assegurar que 

todas as acções que traduzam risco de poluição sejam restringidas na sua envolvente 

directa. Essas áreas deverão ser vedadas e deverá ser restringido o acesso directo ao local, 

a fim de evitar que para aí sejam lançados elementos poluentes. 

MM(FC) 47 – A movimentação de máquinas no leito das linhas de água deverá ser 

efectuada segundo o princípio da afectação mínima do escoamento natural, do leito de 

cheia, das margens e da vegetação ripícola. O atravessamento das linhas de água pela 

maquinaria da obra deverá privilegiar os atravessamentos já existentes. 

MM(FC) 48 – Após a realização dos atravessamentos das linhas de água, proceder-se-á à 

reposição das condições iniciais observadas na situação de referência. Estas intervenções 

deverão ser efectuadas no menor tempo possível após conclusão dos trabalhos, desde que 

em época do ano adequada. 
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(Recursos Hídricos Subterrâneos) 

MM(FC) 49 – Sempre que ocorram exsurgências devido à intercepção do nível freático, 

deverá dar-se a paragem imediata da frente de obra, contenção da fuga e encaminhamento 

das escorrências para a linha de água mais próxima. Dever-se-á assegurar que, no seu 

percurso, esta água não encontrará elementos passíveis de degradar a sua qualidade. Após 

a adopção destes procedimentos, a frente de obra deverá ser retomada com recurso às 

técnicas construtivas adequadas à situação em presença. 

(Solos, Geologia, Geomorfologia e Geotecnia) 

MM(FC) 50 – Remoção prévia do solo arável das áreas sujeitas a escavação, 

implementação de estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito temporário de terras, e 

consequente armazenamento em pargas para posterior reutilização na recuperação de 

áreas afectadas pela Empreitada. 

MM(FC) 51 – Remoção (operações de saneamento) do solo arável previamente à 

exploração do material de empréstimo e armazenamento para utilização posterior na 

recuperação dessas mesmas áreas. 

MM(FC) 52 – Realização de taludes de escavação compatíveis com as características 

geológico-geotécnicas dos terrenos durante a exploração das áreas de empréstimo, de 

forma a minimizar fenómenos de instabilidade dos terrenos. 

MM(FC) 53 – Deposição dos materiais de empréstimo em aterros provisórios nas devidas 

condições de estabilidade geotécnica, atendendo às características geológico-geotécnicas 

dos terrenos explorados. 

(Ecologia) 

MM(FC) 54 – Nas áreas florestais, deve evitar-se a colocação de cravos, cavilhas, correntes 

e sistemas semelhantes em árvores e arbustos;  

MM(FC) 55 – Nas áreas florestais, com especial atenção na proximidade de sobreiros, 

carvalhos e pinheiros, evitar deixar raízes a descoberto em valas e escavações; 

MM(FC) 56 – Após a intervenção nas massas de água, deve efectuar-se a limpeza das 

mesmas nas áreas afectadas e a remoção de espécies exóticas e infestantes (incluindo 

raízes e outros propágulos); 

MM(FC) 57 – Evitar a realização das acções de escavação nas linhas de água durante a 

época de reprodução das espécies mais sensíveis: 

– os anfíbios, nomeadamente de Rela meridional - Hyla meridionalis que decorre de 

Fevereiro a Maio; 
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– os peixes, nomeadamente a Boga - Iberochondrostoma lusitanicum que decorre de 

Março a Maio; 

MM(FC) 58 – Durante as intervenções nas linhas de água devem colocar-se barreiras físicas 

de intercepção que represem a água e evitem a sua passagem, antes e depois da área a 

afectar. Nesta fase, antes de se iniciar a obra devem proceder-se a acções de recolha dos 

exemplares de peixes retidos entre as duas barreiras e respectiva largada acima ou abaixo 

destas. 

(Património) 

MM(FC) 59 – Ainda que o projecto não incida directamente nas estruturas funerárias da 

Necrópole de Carenque, classificada como Monumento Nacional, o ponto de partida da obra 

situa-se numa área muito próxima das mesmas, pelo que se propõe a realização de 

sondagens de diagnóstico a fim determinar a presença ou não de contextos arqueológicos 

preservados que se possam relacionar com o sítio arqueológico. 

MM(FC) 60 – Sugere-se a realização de sondagens de diagnóstico no sítio da 

Espargueira/Serra das Éguas a fim determinar a presença ou não de contextos 

arqueológicos preservados que se possam relacionar com o mesmo. 

MM(FC) 61 – Propõe-se a realização de sondagens de diagnóstico nas zonas onde seja 

necessária a execução de travessias que afectem de forma directa o Aqueduto das Águas 

Livres, nomeadamente na Rua do Arco (Amadora) e no Alto do Machado (Sintra). O 

objectivo será registar a sequência estratigráfica associada à estrutura e realizar a leitura 

parietal da mesma. No restante traçado, a obra irá acompanhar paralelamente o aqueduto, à 

distância prevista na lei, razão pela qual se propõe apenas o acompanhamento arqueológico 

para essas áreas. Na eventualidade de durante os trabalhos de acompanhamento 

arqueológico se identificarem contextos que suscitem qualquer dúvida quanto à sua 

formação, deverão ser reequacionadas as medidas de minimização. 

MM(FC) 62 – Realização de prospecção sistemática previamente ao início dos trabalhos, 

nomeadamente do traçado seleccionado, áreas de estaleiros, escombreiras, acessos ou 

outras estruturas de apoio à obra. 

MM(FC) 63 – Realização de trabalhos de acompanhamento arqueológico durante as acções 

de escavação, terraplanagem ou qualquer outra movimentação de terra. 

MM(FC) 64 – Dadas as condições de terreno – área de vertente com vegetação arbustiva e 

rasteira – sugere-se que após o acompanhamento da desmatação sejam realizadas 

observações à superfície do terreno. 

MM(FC) 65 – Sinalização ou vedação das ocorrências patrimoniais dentro da área de estudo 

que possam sofrer afectação pela movimentação de máquinas. 



Estudo de Impacte Ambiental relativo ao troço  
da nova conduta adutora entre o Reservatório do  

Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira 
Relatório. Volume 1 – Memória Descritiva 

 

 247 

Sondagens de diagnóstico ao longo do traçado 

Com o objectivo de minimizar o aparecimento de ocorrências patrimoniais durante a fase de 

acompanhamento de obra, que consequentemente acarretam constrangimentos no plano de 

obra, e tendo em conta a presença e o tipo de vestígios pré-históricos (Casal da Barrota) e 

de época romana (via romana - Belas) numa área envolvente ao traçado do projecto, 

propõe-se a realização de sondagens de diagnóstico em zonas não urbanizadas onde a 

vegetação densa inviabilizou uma correcta avaliação do terreno (ver cartografia), tendo 

como objectivos: 

– Diagnóstico e confirmação (prévios à obra) da existência de contextos 

arqueológicos preservados e respectiva caracterização em áreas muito localizadas 

e de difícil diagnóstico em fase de prospecção, 

– Caracterização e conhecimento da estratigrafia do local, 

– Avaliação patrimonial e de impacte e proposta de medidas de minimização futuras 

no caso de detecção de contextos arqueológicos relevantes. 

Com esta estratégia pretende-se fundamentalmente a redução do risco da detecção de 

contextos arqueológicos preservados durante o trabalho de acompanhamento arqueológico 

em fase de obra.  

(Paisagem) 

MM(FC) 66 – Finda a utilização dos estaleiros, estes serão desactivados e serão realizadas 

acções de escarificação do solo e de consequente modelação do terreno natural e reposição 

da terra vegetal previamente decapada, de modo a assegurar a reposição das condições 

iniciais. 

MM(FC) 67 – Assegurar a rápida reposição das condições iniciais com o objectivo de 

diminuir o seu impacte visual na envolvente e minimizar a sua erosão superficial. 

(Ambiente sonoro) 

MM(FC) 68 – Obtenção de licença especial de ruído para actividades ruidosas temporárias 

junto dos respectivos municípios, para cumprimento do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro (Regulamento Geral de Ruído) no que respeita à existência de receptores sensíveis 

na proximidade das frentes de obra. 

MM(FC) 69 – Avisar atempadamente as autoridades e população de actividades de 

rebentamento e ruído mais intenso, quando aplicável. 
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12 MONITORIZAÇÃO 

De acordo com o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), disposto no 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, o EIA deve incluir programas de monitorização 

que identifiquem os parâmetros ambientais a avaliar pela importância que assumem ao nível 

da incidência de impactes. As respectivas acções de monitorização deverão, contudo, 

pautar-se por uma lógica de proporcionalidade entre a dimensão e as características do 

projecto e os impactes ambientais dele resultantes, tal como referido explicitamente na 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

A monitorização terá como objectivos centrais: 

– i) a determinação da fiabilidade da avaliação de impactes realizada no EIA e  

– ii) a eficácia das medidas de minimização de impactes negativos implementadas. 

Sempre que se revele algum desajuste significativo, os resultados da monitorização 

deverão permitir a correcção dos factores que possam estar a condicionar a eficácia 

das acções de minimização e/ou a sugestão de novas acções de minimização. 

Assim, procedeu-se a uma detalhada análise dos descritores potencialmente afectados pela 

implantação do Projecto e da significância dos impactes sobre estes gerados. Da análise 

efectuada concluiu-se não haver justificação técnica para a promoção de quaisquer 

programas de monitorização associados ao presente projecto. 
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13 IMPACTES RESIDUAIS 

Feita a avaliação dos impactes que o projecto globalmente gera (ver Capítulo 9 deste 

Relatório) e tendo sido propostas as medidas de minimização de impactes negativos 

consideradas adequadas – e que foram, naturalmente, especialmente dirigidas aos impactes 

negativos de maior significância – importa agora reavaliar os impactes negativos em causa, 

face à implementação das medidas acima propostas. 

Assim, optou-se por considerar apenas os impactes significativos e muito significativos nesta 

análise, que são os passíveis de comprometer a viabilidade ambiental do Projecto. De facto, 

apenas os impactes negativos significativos ou muito significativos poderão pôr em causa 

valores relevantes analisados nos diversos descritores tratados no presente Estudo. 

Desta forma, no Anexo 7 apresenta-se a Matriz Comparativa da Significância de Impactes 

com e sem a aplicação de Medidas de Minimização. Nesta matriz são, pois, apresentados 

os impactes negativos significativos identificados (não foram identificados impactes muito 

significativos no decorrer da avaliação do Projecto), quer para a fase de construção, quer 

para a fase de exploração do projecto, organizados por acção e descritor, conforme a Matriz 

Síntese constante do Anexo 6. 

Não foram para esta análise considerados os impactes decorrentes da fase de desactivação 

do projecto. 

A comparação efectuada na Matriz constante do Anexo 7 prevê a aplicação da totalidade 

das medidas de minimização, devendo a alteração da avaliação de cada impacte ser 

entendida neste pressuposto. 

Da análise efectuada, constata-se que a quase totalidade dos impactes negativos 

classificados como significativos são passíveis de serem minimizados através das medidas 

propostas no Capítulo 11: 

– Relativamente ao descritor Socioeconomia, na fase de construção, a incomodidade 

provocada pelas actividades de remoção de pavimentos dos arruamentos (incluídos 

na acção de desmatação, decapagem e escavação para abertura de valas) será 

minimizada através da restrição das acções de construção à área estritamente 

necessária, bem como pela criação de estruturas para maior mobilidade dos peões e 

circulação de viaturas. 

– Durante a fase de construção, o impacte causado ao nível do Ambiente Sonoro 

associado à incomodidade provocada pelas actividades de remoção de pavimentos 

dos arruamentos (incluídos na acção de desmatação, decapagem e escavação para 

abertura de valas), bem como instalação da conduta, recobrimento da vala e 

construção civil e posterior reposição das condições iniciais será minimizado através 
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da restrição das acções de construção ao período diurno, acompanhadas pela devida 

Licença de Ruído emitida pelas Câmaras Municipais. 

– Durante a fase de construção, o impacte provocado ao nível da Produção e Gestão 

e Efluentes pela instalação e funcionamento dos estaleiros, bem como pelas 

actividades de desmatação, decapagem e escavação para abertura de valas será 

minimizado através do cumprimento da legislação em vigor a nível de ambiente já 

referida no descritor do Ordenamento do Território. 

– No que diz respeito ao Património, a significância dos impactes causados pelas 

acções de desmatação, decapagem e abertura de valas na fase de construção será 

reduzida, uma vez que os sítios patrimoniais potencialmente afectados serão alvo de 

conservação pelo registo previamente à sua intervenção, ainda assim, o impacte 

continuará a ser considerado significativo. 

Desta forma, subsistem dois impactes negativos significativos que não são passíveis de ser 

minimizados, ou que, mesmo com implementação das medidas de minimização previstas, a 

sua significância reduz-se de muito significativa para significativa constituindo, assim, 

impactes residuais do projecto em apreciação. Estes impactes residuais prendem-se, então, 

com a acção de desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação da 

conduta e respectivos órgãos anexos e abertura de valas sobre o Ordenamento do Território 

e o Património, durante a fase de construção. 

Considerações mais detalhadas sobre estes impactes foram já tecidas no Capítulo 9, pelo 

que não se repetirão agora.  
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14 LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Partindo de cada um dos principais capítulos que constituem o presente EIA, referem-se as 

lacunas técnicas e de conhecimento detectadas em relação ao mesmo. 

Caracterização da situação de referência ambiental 

A caracterização da situação de referência efectuada no presente EIA teve à sua disposição 

um considerável volume de informação resultante de diversos estudos elaborados 

recentemente, que foram ainda completados com as prospecções de campo realizadas no 

âmbito do EIA. 

Consequentemente, considera-se serem reduzidas as lacunas associadas à caracterização 

da situação de referência apresentada neste EIA. As lacunas que eventualmente subsistam, 

independentemente da qualidade e da quantidade da informação previamente existente e 

recolhida e da profundidade das prospecções especificamente realizadas no âmbito deste 

EIA, não se consideraram capazes de impossibilitar a avaliação fiável dos impactes 

induzidos pela construção, exploração e desactivação do projecto em estudo, 

nomeadamente por a caracterização ter sido feita numa perspectiva conservativa. 

Avaliação dos impactes 

Em resultado do detalhe da caracterização da situação de referência levada a cabo e do 

entendimento existente quanto aos principais factores determinantes do funcionamento dos 

ecossistemas presentes na área de estudo, foi possível analisar, com boa precisão, os 

impactes gerados pelas diferentes fases de implementação do projecto. Estas fases foram 

divididas em acções parcelares, cujo impacte sobre cada um dos descritores do EIA foi mais 

pormenorizado. Julga-se, ainda, que as várias acções abarcam todas as intervenções a 

realizar. 

No sentido de ponderar a importância dos impactes determinados pelas acções 

consideradas, foi adoptada uma metodologia de avaliação qualitativa, atribuindo para cada 

um deles um conjunto de parâmetros descritivos das suas características nas vertentes mais 

relevantes para a respectiva avaliação global, tal como é frequente em estudos da mesma 

natureza. Esta análise permitiu seleccionar os impactes mais importantes, as acções mais 

gravosas em termos da sua influência negativa e os descritores em estudo mais afectados 

pelo projecto. 

Embora para a maior parte dos descritores utilizados neste estudo não tenha sido possível 

realizar uma avaliação quantitativa absoluta quanto aos efeitos produzidos por determinada 

acção – avaliação, se não impossível, pelo menos, extremamente difícil com base no estado 

actual da ciência ecológica em Portugal e do conhecimento existente sobre ecossistemas, 

ambos essencialmente descritivos e empíricos, sem capacidade de predição matemática 
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rigorosa –, a análise e a consideração dos impactes teve em conta diversos trabalhos sobre 

os efeitos ambientais da implantação de condutas, o que permitiu, para os vários impactes 

analisados, uma boa avaliação das suas características, da sua forma de actuação e da sua 

importância. 

Deste modo, e apesar de as poucas insuficiências técnicas e de conhecimento acima 

referidas terem limitado uma análise quantitativa absoluta sobre alguns dos efeitos 

provocados pelas acções consideradas, nas fases de construção e de exploração do 

projecto, considera-se que a avaliação realizada é fiável, adequada e capaz de sustentar a 

decisão que vier a ser tomada sobre o impacte ambiental do troço da nova conduta adutora 

entre o Reservatório do Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira, objectivo último deste 

Estudo de Impacte Ambiental. 

Medidas de prevenção, mitigação e compensação dos impactes negativos 

As medidas de prevenção e de mitigação propostas possuem como base os impactes 

avaliados e o funcionamento ecológico da área de estudo. A sua sustentação técnica e 

científica é, globalmente, boa, nomeadamente em relação a aspectos como a reposição das 

condições iniciais nas áreas intervencionadas (e.g., estaleiros e áreas de empréstimo e 

depósitos de materiais sobrantes). 

As acções indicadas para alguns dos descritores deste EIA, considerados de importância 

primordial ou com capacidade para indiciar possíveis alterações dos ecossistemas 

afectados, foram sustentadas em suficiente material técnico e científico, assim como no 

conhecimento sobre a situação de referência. É, pois, possível afirmar-se não existirem 

lacunas importantes, quer na selecção desses descritores, quer nas medidas de prevenção 

e de mitigação propostas para cada um. 

Em conclusão, é possível considerar que, em consequência do conhecimento que se detém 

envolvendo a tipologia do projecto em questão, da informação obtida e dos procedimentos 

adoptados, não existem lacunas técnicas ou de conhecimento que tenham limitado, para 

além do aceitável num estudo da natureza do que se apresenta, a concepção do projecto, a 

caracterização da situação de referência, a análise dos impactes provocados pela 

construção, exploração e desactivação do troço da nova conduta adutora entre o 

Reservatório do Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira e a definição das medidas de 

prevenção e mitigação dos impactes negativos. 
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15 CONCLUSÕES 

O Estudo de Impacte Ambiental do troço da nova conduta adutora entre o Reservatório do 

Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira, realizado em fase de Projecto de Execução, 

que agora se conclui, pretende constituir-se como um elemento de apoio à decisão, no 

âmbito da viabilidade ambiental deste Projecto. 

O presente projecto de execução destina-se a efectuar a duplicação da conduta adutora 

existente em betão armado que existe há 30 anos e que apresenta inúmeras e constantes 

fugas de água ao longo do traçado. 

Dado que não é possível que esta conduta fique fora de serviço por mais do que umas 

horas, todas as reparações efectuadas não passam de recursos. Assim, pretende-se 

duplicar a adução, não porque seja essencial uma maior capacidade de transporte, mas 

porque é necessária uma alternativa fiável à conduta existente, permitindo ao mesmo 

tempo, no futuro, uma reparação duradoura da conduta existente. 

Assim, o Projecto implicará impactes positivos significativos para a Socioeconomia, que são 

particularmente importantes por esta ser uma região muito populada, onde o abastecimento 

de água potável se torna imperativo. 

No que diz respeito ao descritor Património, a análise detalhada do Projecto em estudo 

levou à identificação de diversas circunstâncias susceptíveis de acarretar diminuição ou 

perda da perenidade ou integridade de valores patrimoniais, uma vez que foram 

identificadas ocorrências patrimoniais relevantes passíveis de afectação.  

Referem-se, também, impactes associados aos Recursos Hídricos Superficiais, onde se 

destaca o atravessamento de três linhas de água para a execução da conduta. Para esta 

acção foram previstas medidas no sentido de garantir que a afectação das linhas de água 

decorre no menor espaço e período possíveis. Estes impactes são, no entanto, pontuais e 

bastante limitados no tempo. 

Salientam-se, ainda nesta fase, os impactes negativos causados pela desmatação e/ou 

decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infra-estruturas, que afectarão 

alguns grupos biológicos característicos presentes. No entanto, a área de estudo apresenta, 

de um modo geral, uma diversidade florística considerada baixa, fruto da humanização 

patente na maioria dos biótopos que alberga. No que se refere à componente faunística, 

verificou-se que a generalidade das espécies inventariadas não se encontra ameaçada. Não 

obstante, de modo a minimizar esta perturbação, recomendou-se programar os trabalhos de 

forma a evitar o período de reprodução da maioria das espécies. 

Finalmente, referem-se os impactes no descritor Ambiente Sonoro, associados à 

incomodidade provocada pelas actividades de remoção de pavimentos dos arruamentos e à 
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circulação de veículos e maquinaria pesada em zonas urbanas. Estes impactes são, no 

entanto, de carácter temporário. 

Deste modo, considerando, por um lado, que a avaliação realizada é fiável e adequada, sem 

lacunas de conhecimento relevantes, e por outro, que da aplicação da totalidade das 

medidas de minimização propostas no presente EIA, resultam apenas dois impacte 

residuais, é forçoso concluir que deverá ser viabilizada a construção do troço da nova 

conduta adutora entre o Reservatório do Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira, 

desde que assegurado o cumprimento da totalidade das medidas preconizadas no presente 

Estudo. 
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