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EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO 

ESTUDO PRÉVIO 

 

ELEMENTOS ADICIONAIS AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao Projeto da “EN125 – 

Circular de Olhão” (Processo de AIA n.º 3252), em fase de Estudo Prévio, a Comissão de Avaliação (CA) 

nomeada para o efeito, após apreciação técnica da documentação recebida, considerou necessário a 

apresentação de Elementos Adicionais para a conformidade do EIA.  

 

O presente documento, que agora se apresenta sob a forma de Elementos Adicionais ao EIA, visa assim 

dar resposta ao pedido de informação adicional solicitada, através do ofício da Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P. (APA), com a referência S015037-201903-DAIA.DAP, de 12 de março de 2019, cuja cópia se 

apresenta no Anexo A. 

 

Os elementos e respostas aos esclarecimentos solicitados pela Comissão de Avaliação são apresentados 

seguindo a sequência dos pontos do Parecer, destacando-se previamente à resposta, o conteúdo da 

observação / solicitação. 
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2 - ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE AIA 

2.1 - DESCRIÇÃO DE PROJETO 

1. Relativamente ao Estudo de tráfego apresentado, justificar o aumento da circulação futura, face às alterações 

de parque automóvel que se prevê venham a ocorrer na Europa, inclusive com a mobilidade elétrica.  

A metodologia adotada para cálculo do aumento da circulação futura dos veículos ligeiros é baseada na 

evolução registada em países europeus com PIBpc superior, pressupondo que a evolução da motorização 

em Portugal seguirá a tendência assimptótica dos países mais desenvolvidos (com a assimptota nos 600 

ligeiros/1000 habitantes). Os países utilizados foram maioritariamente mediterrânicos (Espanha, França e 

Itália) uma vez que são povos com comportamentos similares ao nosso. Ao nível do crescimento dos 

veículos pesados, como está mais associado ao comportamento das atividades económicas, optou-se pela 

aplicação de uma elasticidade à evolução do PIB global. 

Relativamente à evolução do parque automóvel dos veículos elétricos, admite-se que em 2040 o parque de 

veículos elétricos iguale o parque de não-elétricos, com um ano intermédio (2030) em que os veículos 

elétricos serão 32% da totalidade do parque automóvel. 

Deste modo, a evolução do parque automóvel nos anos de previsão será a que se apresenta no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Evolução do parque automóvel nacional de ligeiros 

 

 

 

2. Referir o nível de serviço do projeto, para os quatro Trechos e, para os anos 2021, 2031 e 2041. 

Para efeito de Estudo de Tráfego o traçado da via circular foi dividido em 5 trechos. O trecho entre as 

rotundas A3 e A4, ou entre as rotundas B5 e B6 no caso da Solução B, foi subdividido em dois para ter em 

consideração o entroncamento A.1/B.1 (zona industrial de Marim). 
  

2021 2031 2041

96.1% 70.4% 59.2%

3.9% 29.6% 40.8%

Veículos de combustão e outros

Veículos Eléctricos
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Figura 1 – Divisão do traçado em trechos para efeito do Estudo de Tráfego 

 

Os níveis de serviço para os trechos considerados estão explicitamente indicados, para ambas as soluções 

de traçado (A e B), anos de previsão (2021, 2031 e 2041) e perspetivas de crescimento Otimista e 

Pessimista nas tabelas 24 a 27 do estudo de tráfego, que se incluem de seguida. 

a. TABELA 24 – NÍVEL DE SERVIÇO EM SECÇÃO – SOLUÇÃO A - PERSPETIVA OTIMISTA 

 
  

Fluxo Horário de 

Ponta - Total 

(veh/h)

PTFS*
Nível de 

Serviço

2021 Opt Rot A0 - Rot A1 581 84.6% B

2021 Opt Rot A1 - Rot A2 1028 79.8% C

2021 Opt Rot A2 - Rot A3 983 80.3% C

2021 Opt Rot A3 - Ent1 644 83.9% B

2021 Opt Ent1 - Rot EN125 645 83.9% B

2031 Opt Rot A0 - Rot A1 781 82.4% C

2031 Opt Rot A1 - Rot A2 1327 76.7% C

2031 Opt Rot A2 - Rot A3 1266 77.3% C

2031 Opt Rot A3 - Ent1 789 82.3% C

2031 Opt Ent1 - Rot EN125 790 82.3% C

2041 Opt Rot A0 - Rot A1 1069 79.4% C

2041 Opt Rot A1 - Rot A2 1684 72.1% D

2041 Opt Rot A2 - Rot A3 1606 73.1% D

2041 Opt Rot A3 - Ent1 1043 79.6% C

2041 Opt Ent1 - Rot EN125 1045 79.6% C

Perspectiva Optimista

PerspectivaAno Troço

*PTFS: Percentagem do tempo de percurso com atraso (percent time-spent-following);
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b. TABELA 25 – NÍVEL DE SERVIÇO EM SECÇÃO – SOLUÇÃO A - PERSPETIVA PESSIMISTA 

 

 

c. TABELA 26 – NÍVEL DE SERVIÇO EM SECÇÃO – SOLUÇÃO B - PERSPETIVA OTIMISTA 

 
  

Fluxo Horário de 

Ponta - Total 

(veh/h)

PTFS*
Nível de 

Serviço

2021 Pess Rot A0 - Rot A1 544 84.8% B

2021 Pess Rot A1 - Rot A2 963 79.3% C

2021 Pess Rot A2 - Rot A3 920 79.8% C

2021 Pess Rot A3 - Ent1 603 83.4% B

2021 Pess Ent1 - Rot EN125 605 83.4% B

2031 Pess Rot A0 - Rot A1 614 83.3% B

2031 Pess Rot A1 - Rot A2 1054 78.2% C

2031 Pess Rot A2 - Rot A3 1005 78.8% C

2031 Pess Rot A3 - Ent1 630 83.1% C

2031 Pess Ent1 - Rot EN125 631 83.1% C

2041 Pess Rot A0 - Rot A1 650 82.9% C

2041 Pess Rot A1 - Rot A2 1101 77.7% C

2041 Pess Rot A2 - Rot A3 1047 78.3% C

2041 Pess Rot A3 - Ent1 653 82.9% C

2041 Pess Ent1 - Rot EN125 654 82.9% C

Ano Perspectiva Secção 

Perspectiva Pessimista

*PTFS: Percentagem do tempo de percurso com atraso (percent time-spent-following);

Fluxo Horário de 

Ponta - Total 

(veh/h)

PTFS*
Nível de 

Serviço

2021 Opt Rot B0 - Rot B1 622 83.2% C

2021 Opt Rot B1 - Rot B2 650 82.9% C

2021 Opt Rot B2 - Rot B3 1030 78.5% C

2021 Opt Rot B3 - Rot B4 1082 77.9% C

2021 Opt Rot B4 - Rot B5 1019 78.6% C

2021 Opt Rot B5 - Ent 1 648 82.9% C

2031 Opt Rot B0 - Rot B1 840 80.7% C

2031 Opt Rot B1 - Rot B2 866 80.4% C

2031 Opt Rot B2 - Rot B3 1328 74.9% D

2031 Opt Rot B3 - Rot B4 1431 73.6% D

2031 Opt Rot B4 - Rot B5 1312 75.1% C

2031 Opt Rot B5 - Ent 1 797 81.2% C

2041 Opt Rot B0 - Rot B1 1105 77.6% C

2041 Opt Rot B1 - Rot B2 1135 77.3% C

2041 Opt Rot B2 - Rot B3 1638 71.1% D

2041 Opt Rot B3 - Rot B4 1758 69.6% D

2041 Opt Rot B4 - Rot B5 1623 71.3% D

2041 Opt Rot B5 - Ent 1 1046 78.3% C

Ano Perspectiva Troço

Perspectiva Optimista

*PTFS: Percentagem do tempo de percurso com atraso (percent time-spent-following);
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d. TABELA 27 – NÍVEL DE SERVIÇO EM SECÇÃO – SOLUÇÃO B - PERSPETIVA PESSIMISTA 

 

 

 

3. Referir qual a percentagem de pesados considerada para os anos 2021, 2031 e 2041. 

De acordo com o trafego apresentado no ponto 3 do cap. III do EIA (descrição do projeto) as percentagens 

variam entre 1,4 e 1,9%. 

A percentagem de veículos pesados é obtida pela divisão do número de veículos pesados pelo número total 

de veículos. Nas tabelas seguintes apresentam-se as previsões de tráfego com as percentagens de 

pesados respetivas. 

 

  

Fluxo Horário de 

Ponta - Total 

(veh/h)

PTFS*
Nível de 

Serviço

2021 Pess Rot B0 - Rot B1 584 83.8% B

2021 Pess Rot B1 - Rot B2 608 83.4% B

2021 Pess Rot B2 - Rot B3 964 79.3% C

2021 Pess Rot B3 - Rot B4 1012 78.7% C

2021 Pess Rot B4 - Rot B5 954 79.4% C

2021 Pess Rot B5 - Ent 1 607 83.4% B

2031 Pess Rot B0 - Rot B1 664 82.8% C

2031 Pess Rot B1 - Rot B2 683 82.5% C

2031 Pess Rot B2 - Rot B3 1051 78.2% C

2031 Pess Rot B3 - Rot B4 1133 77.3% C

2031 Pess Rot B4 - Rot B5 1039 78.4% C

2031 Pess Rot B5 - Ent 1 634 83.1% C

2041 Pess Rot B0 - Rot B1 703 82.3% C

2041 Pess Rot B1 - Rot B2 725 82.0% C

2041 Pess Rot B2 - Rot B3 1096 77.7% C

2041 Pess Rot B3 - Rot B4 1185 76.7% C

2041 Pess Rot B4 - Rot B5 1085 77.8% C

2041 Pess Rot B5 - Ent 1 654 82.9% C

*PTFS: Percentagem do tempo de percurso com atraso (percent time-spent-following);

Ano Perspectiva Troço

Perspectiva Pessimista

Ligeiros Pesados Totais %Pes Ligeiros Pesados Totais %Pes Ligeiros Pesados Totais %Pes

Rot A0 - Rot A1 5133 93 5226 1.8% 6921 110 7031 1.6% 9486 131 9617 1.4%

Rot A1 - Rot A2 9166 89 9255 1.0% 11806 135 11941 1.1% 14955 197 15152 1.3%

Rot A2 - Rot A3 8699 147 8846 1.7% 11217 173 11390 1.5% 14244 206 14450 1.4%

Rot A3 - Ent1 5672 124 5796 2.1% 6953 147 7100 2.1% 9209 179 9388 1.9%

Ent1 - Rot EN125 5685 123 5808 2.1% 6969 145 7114 2.0% 9228 177 9405 1.9%

Solução A - Perspectiva Optimista

2021 2031 2041
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Ligeiros Pesados Totais %Pes Ligeiros Pesados Totais %Pes Ligeiros Pesados Totais %Pes

Rot A0 - Rot A1 4804 90 4894 1.8% 5436 93 5529 1.7% 5753 97 5850 1.7%

Rot A1 - Rot A2 8579 86 8665 1.0% 9360 126 9486 1.3% 9766 145 9911 1.5%

Rot A2 - Rot A3 8141 141 8282 1.7% 8896 145 9041 1.6% 9269 152 9421 1.6%

Rot A3 - Ent1 5310 119 5429 2.2% 5546 124 5670 2.2% 5745 129 5874 2.2%

Ent1 - Rot EN125 5323 118 5441 2.2% 5559 122 5681 2.1% 5759 128 5887 2.2%

Solução A - Perspectiva Pessimista

2021 2031 2041

Ligeiros Pesados Totais %Pes Ligeiros Pesados Totais %Pes Ligeiros Pesados Totais %Pes

Rot B0 - Rot B1 5505 97 5602 1.7% 7443 117 7560 1.5% 9808 140 9948 1.4%

Rot B1 - Rot B2 5731 116 5847 2.0% 7655 138 7793 1.8% 10051 166 10217 1.6%

Rot B2 - Rot B3 9161 108 9269 1.2% 11820 131 11951 1.1% 14584 159 14743 1.1%

Rot B3 - Rot B4 9628 110 9738 1.1% 12750 133 12883 1.0% 15664 161 15825 1.0%

Rot B4 - Rot B5 9001 173 9174 1.9% 11600 206 11806 1.7% 14356 249 14605 1.7%

Rot B5 - Ent 1 5699 130 5829 2.2% 7017 154 7171 2.1% 9233 185 9418 2.0%

Ent1 B5 - Rot EN125 5712 128 5840 2.2% 7034 152 7186 2.1% 9252 183 9435 1.9%

Solução B - Perspectiva Optimista

2021 2031 2041

Ligeiros Pesados Totais %Pes Ligeiros Pesados Totais %Pes Ligeiros Pesados Totais %Pes

Rot B0 - Rot B1 5158 94 5252 1.8% 5875 99 5974 1.7% 6222 103 6325 1.6%

Rot B1 - Rot B2 5361 111 5472 2.0% 6034 116 6150 1.9% 6400 122 6522 1.9%

Rot B2 - Rot B3 8570 105 8675 1.2% 9348 110 9458 1.2% 9749 117 9866 1.2%

Rot B3 - Rot B4 9007 105 9112 1.2% 10083 111 10194 1.1% 10545 118 10663 1.1%

Rot B4 - Rot B5 8420 166 8586 1.9% 9175 172 9347 1.8% 9580 182 9762 1.9%

Rot B5 - Ent 1 5335 125 5460 2.3% 5572 130 5702 2.3% 5748 135 5883 2.3%

Ent1 B5 - Rot EN125 5347 123 5470 2.2% 5585 128 5713 2.2% 5762 134 5896 2.3%

2031 2041

Solução B - Perspectiva Pessimista

2021
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4. Mencionar, face à existência de elevado tráfego sazonal durante o período de verão, qual o valor máximo diário 

previsto. 

Pelos dados horários do posto automático de contagem de tráfego nº 2049 da IP (localizado a nascente da 

Circular de Faro), calculou-se o valor diário máximo e o TMDA correspondente (ano 2016) de maneira a 

obter-se um fator que relaciona os dois fluxos, conforme se pode observar no quadro seguinte: 

Quadro 2 – Relação entre TMDA e Tráfego Diário Máximo 

 

 

Deste modo, a determinação do valor máximo diário em cada secção será o produto resultante do fator 

acima calculado pelo valor do TMDA de cada previsão. 

 

 

5. Identificar em tabela todos os caminhos interferidos que será necessário restabelecer, mencionando, sempre 

que possível de que forma se efetuará o seu restabelecimento, e que acréscimos de extensões estão em causa 

em termos dos novos percursos a efetuar. 

No Quadro 3 listam-se todas as estradas e caminhos interferidos pelas soluções A e B, bem como pelas 

interligações entre elas. Relativamente aos valores indicados para o acréscimo de percurso, referem-se ao 

valor mais desfavorável entre todos os percursos possíveis. 

Dá-se como exemplo os casos referenciados como A-2, A-3 e A-4. Trata-se de caminhos rurais que tinham 

acesso a partir de um outro caminho rural que vai ser sobreposto pelo traçado da via circular. O acesso aos 

três caminhos passará a fazer-se através da própria via circular, por uma via segregada prevista para o 

efeito, mas que possui um separador físico que impede manobras de viragem à esquerda e de inversão de 

marcha. Por isso o acesso aos caminhos rurais referenciados só será possível fazer-se, sem acréscimo de 

percurso, quando se circula na via circular no sentido norte-sul (atendendo à orientação do traçado nesse 

trecho). Quando se circula no sentido contrário (sul-norte, atendendo à orientação do trecho) ter-se-á de 

fazer inversão do sentido da marcha na rotunda A1, para depois se poder entrar na via segregada. Este 

trajeto traduz-se em acréscimos de percurso de 2515, 2240 e 1900 m, respetivamente para os caminhos 

A2, A3 e A4, que são os valores constantes no Quadro 3. É no entanto de referir que esses acréscimos de 

percurso serão feitos pela via circular, e não pelas vias da rede viária existente, pelo que os tempos de 

percurso serão assim inferiores ao que se poderá supor, pelas melhores caraterísticas da via. 

Ligeiros Pesados Total

Tráfego Diário Máx 30500 1308 31808

TMDA 26181 895 27076

Factor 1.165 1.462 1.175

Valores do ano 2016 (Posto 2049 da IP)
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Quadro 3 – Estradas e caminhos interferidos pelos traçados 

REF.ª VIA km RESTABELECIMENTO ACRÉSCIMO 
PERCURSO (m) 

SOLUÇÃO A 

A-1 C.R. (lado dir.) 0+300 O acesso ao CR passará a fazer-se pela EM de Bela Mandil 0 

A-2 C.R. (lado esq.) 0+433 O acesso ao C. R. passará a ser feito pela via segregada 
esquerda da circular. 

2515 
(acesso de sul) 

A-3 C.R. (lado esq.) 0+571  O acesso ao C. R. passará a ser feito pela via segregada 
esquerda da circular. 

2240 
(acesso de sul) 

A-4 C.R. (lado esq.) 0+740  O acesso ao C. R. passará a ser feito pela via segregada 
esquerda da circular. 

1900 
(acesso de sul) 

A-5 C.R. (2 lados) 1+230 Não restabelecido. Percurso alternativo pela rede viária 
existente. 

1760 
(acesso de sul) 

A-6 C.M. (2 lados) 1+554  Restabelecido pela rotunda A1 115 

A-7 EN 2-6 1+706  Restabelecida pela rotunda A1 
78 esq. 

40 dir. 

A-8 C.R. (2 lados) 2+220  Restabelecimentos 1A e 1A paralelo 30 

A-9 C.R. (2 lados) 2+285  Restabelecimentos 1A e 1A paralelo 25 

A-10 C.R. (2 lados) 2+537  Não restabelecido. Percurso alternativo pela rede viária 
existente.  1500 

A-11 C.R. (2 lados) 2+718  Não restabelecido. Necessário fazer caminho paralelo com 
280 m. 645 

A-12 C.M. (2 lados) 3+004  Restabelecimento 2A 0 

A-13 C.M. (2 lados) 3+401  Restabelecimento 2A 0 

A-14 C.R. (2 lados) 3+608  Não restabelecido. Necessário fazer caminho paralelo com 
205 m. 1310 

A-15 C.R. (2 lados) 3+665  Não restabelecido. Percurso alternativo pela rede viária 
existente.  1354 

A-16 EM 516-3 4+134  Restabelecida pela rotunda A2 0 

A-17 C.R. (2 lados) 4+615 Não restabelecido. Percurso alternativo pela rede viária 
existente. 

1335 esq. 

1470 dir. 

A-18 C.R. (lado esq.) 4+969  Não restabelecido. Necessário fazer caminho paralelo com 
335 m. 1060 

A-19 E.M. de Quelfes 5+086  Restabelecida pela rotunda A3 0 

A-20 C.M. (2 lados) 5+265  Não restabelecido. O acesso passará a ser feito pela via 
segregada esquerda da circular. 1105 

A-21 C.M. (2 lados) 5+582 Não restabelecido. O acesso passará a ser feito pela via 
segregada esquerda da circular. 1195 

A-22 Acesso à Z. I. 5+949 Entroncamento só com viragens à direita. Para as viragens à 
esquerda terão de usar-se as rotundas A-3 e A-4. 

1785 (max. p/ 
viragem à esq.) 

SOLUÇÃO B 

B-1 Acesso a 
indústria 0+292 O acesso passará a ser feito pela via segregada direita da 

circular. 1440 

B-2 C.M. (lado dir.) 0+556 Entroncamento só com viragens à direita. Para as viragens à 
esquerda terão de usar-se as rotundas B-0 e B-1. 1345 
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REF.ª VIA km RESTABELECIMENTO ACRÉSCIMO 
PERCURSO (m) 

B-3 Acesso a 
indústria 0+800 O acesso passará a ser feito através de trecho existente da 

estrada de Bela Mandil. 860 

B-4 Acesso a 
indústria 0+956 O acesso passará a ser feito através de trecho existente da 

estrada de Bela Mandil. 325 

B-5 C.R. (lado esq.) 1+054 Acesso cortado. Percurso alternativo pela rede viária existente. 1895 

B-6 C.M. (lado dir.) 1+183 Restabelecido pela rotunda B1 0 

B-7 C.R. (lado esq.) 1+229 O acesso passará a ser feito pela via segregada direita da 
circular. 895 

B-8 EN 2-6 e C.R. 1+624 Restabelecida pela rotunda B-2 
115 esq. 

108 dir. 

B-9 C.R. (2 lados) 2+233 Não restabelecido. Percurso alternativo pela rede viária 
existente. 1385 

B-10 C.R. (2 lados) 2+423 Não restabelecido. Fazer caminho paralelo com 215 m 140 

B-11 C.M. (2 lados) 2+786 Não restabelecido. Percurso alternativo pela rede viária 
existente. 1535 

B-12 C.R. (2 lados) 2+993 Não restabelecido. Fazer caminho paralelo com 220 m 72 

B-13 C.M. (2 lados) 3+203 Restabelecido pela rotunda B-3 0 

B-14 C.R. (2 lados) 3+459 Não restabelecido. Percurso alternativo pela rede viária 
existente. 1365 

B-15 EM 516-3 3+908 Restabelecido pela rotunda B-4 0 

B-16 C.R. (2 lados) 4+418 Restabelecido pela rotunda B-5 30 

B-17 E.M. de Quelfes 4+529 Restabelecida pela rotunda B-5 105 

B-18 C.M. (2 lados) 5+032 Não restabelecido. O acesso passará a ser feito pela via 
segregada esquerda da circular. 610 

B-19 C.M. (2 lados) 5+160 Não restabelecido. Os acessos passarão a ser feitos pelas 
vias segregadas de ambos os lados da via circular. 1495 

B-20 Cam. das Areias 5+160 Não restabelecido. O acesso passará a ser feito pela via 
segregada direita da circular. 1335 

B-21 Acesso à Z. I. 5+513 Entroncamento só com viragens à direita. Para as viragens à 
esquerda terão de usar-se as rotundas B-5 e B-6. 

2165 (max. p/ 
viragem à esq.) 

LIGAÇÃO A-B-1 

A-B-
1.1 C.R. (lado dir.) 1+150 Acesso cortado. Percurso alternativo pela rede viária existente. 1895 

A-B-
1.2 

EM de Bela 
Mandil (lado dir.) 1+160 Entrada direta na via circular. 0 

A-B-
1.3 C.M. (lado dir.) 1+280 Restabelecido pela rotunda B1 0 

LIGAÇÃO A-B-2 

A-B-
2.1 C.R. (2 lados) 2+718 Não restabelecido. Percurso alternativo pela rede viária 

existente.  1500 

LIGAÇÃO A-B-3 

A-B-
3.1 E.M. de Quelfes 5+084 Restabelecida pela rotunda A3 0 

LIGAÇÃO B-A-1 

B-A-
1.1 C.R. (2 lados) 1+182 Não restabelecido. Percurso alternativo pela rede viária 

existente. 1760 
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REF.ª VIA km RESTABELECIMENTO ACRÉSCIMO 
PERCURSO (m) 

LIGAÇÃO B-A-3 

B-A-
3.1 C.M. (2 lados) 4+967 Não restabelecido. O acesso passará a ser feito pelas vias 

segregadas dos dois lados da circular. 
1160 (max. p/ 

viragem à esq.) 

B-A-
3.2 C.M. (2 lados) 5+165 Não restabelecido. Os acessos passarão a ser feitos pela via 

segregada esquerda da via circular. 
870 (max. p/ viragem 

à esq.) 

 

 

6. Complementar os objetivos e justificação do projeto, os quais são apresentados de forma muito resumida. 

A informação sobre este assunto foi apresentada no capítulo II do EIA, entre as páginas 29 e 31, sendo os 

aspetos referidos o que efetivamente justifica o projeto, não havendo mais nada a acrescentar em termos 

dos fatores objetivos que estão na base da sua proposta. Todavia, e correspondendo à solicitação, poder-

se-á contextualizar de forma mais pormenorizada a situação.  

 

Assim, e como referido no EIA, o projeto destina-se a criar uma alternativa a um troço da EN125 inserido em 

meio urbano (cidade de Olhão), situação que é aconselhada pelo próprio Plano Rodoviário Nacional quando 

tal acontece face aos impactes que isso tem no nível de serviço e segurança de circulação e neste caso, de 

uma via regional com caráter estruturante, onde o atravessamento da cidade de Olhão constitui um ponto 

de congestionamento que se repercute no aumento do tempo de percurso, com inevitáveis impactes 

negativos no consumo de combustíveis, qualidade ambiental (ar e ruido), transtornos pessoais e 

económicos para as empresas e aumento da sinistralidade rodoviária e envolvendo peões. 

 

Corroborado pelo estudo “Algarve 2014 – 2020. Diagnóstico e Estratégia. Mobilidade e Acessibilidades” da 

CCDR Algarve (2015), após a implementação de cobrança de portagens na A22, o aumento de tráfego na 

EN125 tem vindo a deteriorar ainda mais as condições de circulação e de uma forma generalizada a toda a 

via, aumentando o tempo de viagem e reduzindo a segurança rodoviária. Esta situação é ainda agravada no 

Verão, devido ao período de férias em que aumenta o número de residentes e de veículos em circulação.  

 

Para a cidade de Olhão, o seu atravessamento pela EN125, é assim também um fator negativo na própria 

vivência, qualidade de vida e segurança dos seus habitantes, pela ocorrência de permanentes 

congestionamentos de tráfego e elevado numero de veículos em circulação, sendo por isso reconhecido 

pela autarquia a importância da criação de uma Variante à EN125, com um desenvolvimento por norte da 

cidade e para a qual está já definido, desde 2009, um corredor destinado à sua implantação. Pretende 

também a autarquia, com esta solução alternativa por norte da cidade e as articulações previstas com a 

rede viária local, que haja uma melhoria da circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária 

circundante, nomeadamente a ER2-6, a EM516-3 e a EN398 (ligação à A22 – Via do Infante), evitando-se 

assim também o atravessamento de Olhão para o fluxo vindo de poente da cidade que se dirige à A22. 
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Deste modo, a construção da Circular de Olhão, evitando o atravessamento da zona urbana da cidade, 

contribuirá para uma maior fluidez do tráfego de longo curso na EN125 e, por outro lado, melhorará as 

condições de circulação nos percursos municipais e no centro da cidade de Olhão, com reflexos diretos na 

sua qualidade de vida em geral, ao retirar em cerca de 50% o tráfego de passagem do centro da mesma. 

 

Na globalidade da EN125 e com a conclusão das várias variantes previstas, onde se inclui a de Olhão, a 

melhoria das condições de circulação obtida refletir-se-á nos tempos de percurso, podendo atingir e, 

segundo os cálculos elaborados no âmbito da SCAL, os 19% nos troços onde se prevê a construção de 

variantes, sendo considerado um aspeto fortemente positivo no contexto regional e correspondendo a cerca 

de 2,6 milhões de horas anuais que serão poupadas nas deslocações. 

 

Da mesma forma, a uniformização das características geométricas que tem vindo a ser feita em toda a 

EN125, refletir-se-á também na melhoria global das condições de segurança desta estrada nacional que, 

aliada à retirada de tráfego dos centros urbanos atravessados, resultante da construção de variantes, 

contribuirá para uma redução global em 35% da sinistralidade grave e da sinistralidade geral. 

 

Finalmente realça-se que a construção da via circular irá permitir a desclassificação do atual troço da EN125 

que atravessa a cidade de Olhão, o qual passará a integrar a rede viária municipal. Esta mudança permitirá 

à C. M. de Olhão promover o reordenamento da circulação e do estacionamento, bem como a requalificação 

urbana de todo esse troço de via, tendo em vista uma convivência das circulações viária e pedonal em 

melhores condições de segurança, mediante a introdução de medidas de acalmia do tráfego. 

 

 

2.2 - ECOLOGIA 

7. Fornecer os elementos referentes à fauna, flora e habitats em formato shapefile. 

A informação dos habitats em formato shapefile consta do Anexo B. Toda a restante informação 

corresponde a informação obtida no Atlas do Ambiente da APA e do site do ICNF, que nos escusamos de 

colocar, uma vez que a mesma é da autoria destas entidades e disponibilizada publicamente em formato 

shapefile.  
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2.3 - SOLO E USOS DO SOLO 

8. Solicitar parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional relativamente à afetação de solos incluídos 

na Reserva Agrícola Nacional. 

Para a elaboração do EIA foi solicitada às entidades oficiais informação atualizada sobre a zona e o projeto 

em face dos antecedentes do mesmo, a qual foi apresentada no Anexo 2 do EIA.  

 

Entre outras, foi consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, onde se incluem as 

competências da Entidade Regional da RAN, tendo a mesma respondido que considerava atualizadas e 

adequadas as considerações expostas na INF 118-2011-DSAP-DAPA, enviada através do Ofício 951-2011-

DSAP-DAPA ambos com data de 12.05.2011, emitida a propósito do anterior EIA do projeto da Circular de 

Olhão. De acordo com toda esta informação que de novo se apresenta no Anexo C do presente 

documento, e tendo por base a conclusão do despacho desta entidade quanto a este tema, é referido, em 

específico, que: “Ocupando a RAN 18% da área total do Algarve a inutilização de solos inseridos na RAN 

deverá ser minimizada ao máximo. “ 

 

 

9. Identificar no texto e bibliografia as datas das coberturas utilizadas para os ortofotomapas e para a Carta 

Militar, bem como especificar a que se refere a cartografia do CNIG utilizada e a respetiva data. 

As datas são as seguintes: 

• Fotografia aérea – 2015; 

• Carta militar – 2006; 

• Cartografia Uso Solo do CNIG – 2010. 

 

 

2.4 - SOCIOECONOMIA 

10. No âmbito da dinâmica populacional atualizar os dados ao nível da demografia posteriores a 2011. 

Os dados estatísticos anuais posteriores ao último censo e tendo por base o site da PORDATA, referem-se 

a 2017 e demonstram uma inversão na tendência de crescimento populacional que se verificou entre os 

dois últimos censos (2001 e 2011), quando ocorreu uma taxa de variação positiva de 11,24%. 

 

Assim, no concelho de Olhão e face a 2011, verifica-se um decréscimo na população residente que passou 

de 45 396 habitantes para 44 996 habitantes, em 2017, tendo portanto uma taxa de variação negativa de 

0,9%. Importa também referir que o saldo natural, que em 2011 foi positivo (102), registou em 2017 um valor 

negativo de 112 pessoas.   
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Entre 2011 e 2017 acentuou-se também a tendência de envelhecimento populacional que já caraterizava o 

concelho de Olhão no ultimo período intercensitário, e cuja situação é, aliás valida de um modo geral, para a 

região do Algarve e para o território de Portugal, de uma forma global. 

 

Deste modo, em termos da variação da população segundo os grupos etários, em Olhão continua a 

verificar-se o decréscimo da classe dos jovens, cujo valor passou de 16,7% em 2011 para 15,8% em 2017. 

Os idosos sofreram neste mesmo período um aumento percentual, tendo passado de 17,6% para 19,7%. O 

Índice de Envelhecimento é assim em 2017 de 124,5 face a 105,8 em 2011. A população em idade ativa 

diminui também neste mesmo período, passando de 65,7% para 64,5%. 

 

Em face da diminuição da população residente a densidade populacional de Olhão, embora apresente um 

valor bastante superior à média da região do Algarve, sofreu também uma diminuição entre 2011 e 2017, de 

347 hab/km2 para 343,8 hab/km2. No mesmo período, a região do Algarve passou de 89,8 hab/km2 para 

88,2 hab/km2. 

 

 

11. Caraterizar os movimentos pendulares nomeadamente através da dinâmica da população estudantil no 

concelho.  

De acordo com os dados do Plano de Mobilidade e Transportes de Olhão, documento oficial datado de 

2013, disponível no site do município (Fase 1 – Relatório de Caraterização e Diagnóstico) é referido (pag. 

29) que “71% dos residentes (empregados ou estudantes) em Olhão exerciam a sua atividade no concelho 

(…). O concelho de Faro constituía, em 2001, o principal destino dos residentes em Olhão que exerciam a 

sua atividade de trabalho/estudo fora do concelho, destacando-se deste modo o nível de dependência face 

à capital de distrito como polo de emprego/estudo. Nesse ano, cerca de 77% dos residentes que 

trabalhavam/estudavam fora do concelho exerciam a sua atividade em Faro (cerca de 5.100 residentes), 

representando estes cerca de 22% dos residentes (empregados e estudantes) em Olhão.” Refere ainda este 

estudo que “os residentes em Olhão representavam cerca de 40% do total de movimentos de entrada no 

concelho de Faro, o que demonstra a necessidade de garantir que as ligações entre estes dois concelhos 

são as mais adequadas, nomeadamente no que concerne às ligações em TC.”  
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De facto, o que se constata também é que o principal modo de transporte utlizado pela população residente 

nos movimentos pendulares foi o automóvel. Assim, “Detalhando a análise dos movimentos pendulares da 

população residente em Olhão (por saídas e movimentos intra-concelhios), é possível constatar que, 

relativamente ao modo de transporte utilizado pelos residentes em Olhão que exerciam em 2001 a sua 

atividade fora do concelho, se observa um predomínio do transporte individual ainda mais acentuado nos 

principais movimentos de saída do concelho (vide Figura 24), com cerca de 70% dos residentes a optar por 

este modo de transporte. Nestes movimentos, a quota do TC foi maior nas saídas para Faro e Loulé (27% e 

28%, respetivamente), destacando-se, neste modo, o autocarro nos movimentos para Faro (16%) e o 

Transporte Coletivo da empresa ou da escola para Loulé (19%). O comboio assume maior expressividade 

nos movimentos de saída para Tavira, representando cerca de 10% das escolhas dos residentes em Olhão 

que exercem a sua atividade neste concelho. No que concerne aos residentes em Olhão que trabalhavam 

ou estudavam no concelho (vide Figura 24 do estudo), observa-se que em 2001 a repartição modal nos 

movimentos pendulares era mais equilibrada, com o TI e o andar a pé a representarem, cada um, a escolha 

de deslocação de cerca de 40% dos residentes que exerciam a sua atividade no concelho.” 

 

 

Figura 24 – Modo de Transporte utilizado nos movimentos pendulares dos residentes (empregados / estudantes) em 

Olhão, 2001 

 

De acordo com o documento mais recente da CCDR Algarve “Algarve 2014 – 2020. Diagnóstico e 

Estratégia. Mobilidade e Acessibilidades” (2015), conclui-se que nos vários concelhos do Algarve e tendo 

por base dados de 2011, “cerca de 63% da população trabalha na freguesia onde reside, subindo o valor 

para 84% para locais de trabalho no mesmo concelho onde reside. Apenas 11% trabalham ou estudam fora 

do concelho em que residem e cerca de 6% fora do Algarve”.  
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Olhão e de acordo com as Figuras 7 e 8 desse estudo, que apresentam a dispersão do local de trabalho ou 

estudo face ao local de residência, está de acordo com esta tendência média.  

 

 

Fonte: Censos 2011, elaboração própria do consultor 

Figura 7 – Local de Trabalho ou Estudo (“Algarve 2014–2020. Diagnóstico e Estratégia. Mobilidade e Acessibilidades”) 

 

 

 

Fonte: Censos 2011, elaboração própria do consultor 

Figura 8 – Local de Trabalho ou estudo (“Algarve 2014–2020. Diagnóstico e Estratégia. Mobilidade e Acessibilidades”) 
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Na Figura 10 desse estudo apresenta-se a mesma informação para os destinos das viagens obrigatórias, 

sendo os concelhos com mancha mais escura os que têm maior poder de atração de viagens produzidas no 

próprio concelho. Neste caso, Faro como capital de distrito atrai muitas viagens provenientes de outros 

concelhos mas não apresenta muitas viagens para fora do seu próprio concelho. A análise agregada ao 

concelho da mobilidade obrigatória no Algarve releva uma forte dependência do transporte individual, com 

viagens de curta duração e com destino de proximidade. No entanto destacam-se algumas assimetrias com 

concelhos com menor capacidade de retenção das viagens obrigatórias implicando deslocações para outros 

concelhos, ainda que a proximidade entre concelhos vizinhos possa representar deslocações de curta 

duração. Faro como capital de distrito recebe um maior número de viagens provenientes de outros 

concelhos e onde se inclui o de Olhão.  

 

 

Fonte: Censos 2011, elaboração própria do consultor 

Figura 10 – Principais Linhas de desejo dos destinos das viagens para o local de trabalho ou estudo fora do concelho de 

residência (“Algarve 2014–2020. Diagnóstico e Estratégia. Mobilidade e Acessibilidades”) 

 

A análise aos inquéritos de mobilidade feitos no âmbito deste segundo estudo, permite aferir que 

relativamente às principais razões que levam os inquiridos a deslocarem-se em transporte individual para o 

seu local de trabalho, 49% referiram fazê-lo dado não existir transporte coletivo, 43% porque gostam de 

conduzir, 38% devido à necessidade de transportarem as crianças para a escola e 36% porque preferem o 

conforto do automóvel. 

 

No período em observação o principal motivo para as deslocações dos que não se encontravam de férias é 

o “serviço” com 31%, correspondendo às deslocações pendulares do tipo casa/trabalho quase 25% do total, 

e já a alguma distância (13%) aparecem as “compras”. Quando observada a forma de utilização do veículo, 

constata-se que em 62% dos inquiridos o mesmo era apenas utilizado pelo próprio.  
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12. Identificar e avaliar os potenciais impactes que poderão ocorrer nos proprietários ou arrendatários dos 

terrenos das áreas agrícolas de pequena e media dimensão, em produção. 

Como se apresentou no EIA as afetações absolutas do projeto em termos de área são de 14,1 ha na 

Solução A e 11,9 ha na Solução B. Nestes valores globais as áreas agrícolas têm uma reduzida a moderada 

representatividade face ao total do traçado, como se constata do quadro abaixo, sendo comparativamente 

maior a afetação na Solução A (6,0 ha – 43% do traçado) face à Solução B (3,0 ha – 25% do traçado). 

 

Quadro 4 – Afetação de solos e respetivos usos  

Afetação de solos e respetivos usos (total) 14,1 ha 11,9 ha 

Área agrícola (pomar de regadio, agricultura de regadio e estufas) 6,0 ha 3,0 ha 

Pomar tradicional 4,0 ha 3,0 ha 

Área florestal 2,9 ha 3,3 ha 

Solo urbano (área social, industrial e estradas) 1,3 ha 2,5 ha 

 

Para estes valores globais de áreas agrícolas afetadas a maior contribuição provém do Trecho 3, onde a 

alternativa A atravessa a Quinta do Calhau, propriedade de grande dimensão e ainda áreas de pomar de 

citrinos, inseridas em parcelas que se verifica pela fotografia área com alguma dimensão relativa. Também 

na Solução B, neste mesmo trecho, é possível de identificar uma maior afetação comparativa de áreas 

agrícolas face aos restantes trechos, atravessando também propriedades com maior dimensão face ao que 

se verifica nos outros trechos, caso da Quinta Lourenço Amaro e parcelas de pomar de citrinos, que serão 

também atravessadas pela Solução A. 

 

Quadro 5 – Valores de afetação de áreas agrícolas por trechos do traçado 

Áreas Agrícolas  Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total 

Solução A 0,8 ha 1,6 ha 2,7 ha 0,9 ha 
6 ha  

(43%) 

Solução B 0,4 ha 0,3 ha 1,7 ha 0,6 ha 3 ha 
(25%) 

 

Nos restantes trechos e mais uma vez por observação da fotografia aérea e análise em campo, uma vez 

que nesta fase dos estudos não existe cadastro e intervenção do projeto de expropriações, predominam as 

pequenas propriedades, sendo os valores de afetação de áreas agrícolas reduzidos e com poucas 

diferenças entre as soluções pelo facto de serem próximas e com desenvolvimento numa zona  

semelhante. 
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No EIA foi apresentada uma descrição das soluções de forma sequencial (ponto 11.2.3 – Impactes da 

perturbação / transformação dos espaços resultantes da ocupação pela via (pág. 509 a 525)), onde no 

conjunto da ocupação do solo existente se enquadram as afetações dos traçados.  

 

No quadro seguinte efetua-se uma análise mais pormenorizada e sistematizada às áreas agrícolas 

atravessadas e tendo por base a cartografia de uso do solo sobre a fotografia aérea apresentada no EIA 

(FIG. IV. 11), de forma a identificar as situações que contribuem para uma análise mais fina dos impactes e 

das diferenças entre alternativas. 

 

Quadro 6 – Principais impactes nas áreas agrícolas 

km Solução A Solução B 

0+000/0+500 

Afetação marginal das propriedades que 
confinam com o caminho de terra batida que será 
usada para implantar o traçado e a Rotunda A1 

junto à EN125. Aparentemente 4 propriedades de 
pequena dimensão, sendo a exploração do lado 
poente do caminho a de carater mais intensivo 

em termos de produção e maior dimensão. 

Afetação marginal das propriedades que 
confinam do lado poente com a estrada de 
Bela Mandil Aparentemente 3 propriedades 

de pequena dimensão, sem usos intensivos e 
de menor afetação face à solução A por a 
estrada de Bela Mandil ter um perfil mais 
largo para comportar a Circular de Olhão. 

1+200/2+200 
(Sol. A) 

Desenvolvimento em propriedades de pequena 
dimensão com uso agrícola (horta) associado à 

habitação até ao km 1+550 e seguidamente 
pomar  

(Desenvolve-se sobre estradas existentes e 
zona de matos) 

2+750/2+850 
(Sol. A) 

 

2+500/2+600 
(Sol. B) 

Exploração com pomar intensivo de citrinos é 
seccionada na zona norte.  

Exploração com pomar intensivo de citrinos é 
seccionada na zona norte. 

3+150/3+250 
(Sol. A) 

 

2+800/3+100 
(Sol. B) 

(Não afeta a Quinta Lourenço Amaro. 
Desenvolve-se mais para sul seccionando uma 

parcela com culturas temporárias) 

Exploração agrícola de pequena dimensão 
seccionada na parte norte (culturas temporárias) 

Exploração de dimensão significativa, com 
pomar de citrinos, seccionada na zona 

sudeste (Quinta Lourenço Amaro), ficando a 
captação de água para rega do lado sul da 
propriedade junto ao traçado. Afetação da 

unidade da quinta. 

Exploração agrícola de dimensão significativa 
seccionada na parte central (culturas 

temporárias) 

3+400/3+680 
(Sol. A) 

Exploração de dimensão significativa, com pomar 
de citrinos, seccionada na parte central (Quinta 

do Calhau). Afetação da unidade da quinta. 

(Não afeta a Quinta do Calhau. Desenvolve-
se mais para norte em parcelas de pomar 

tradicional) 

3+450 a 3+600 
(Sol. B) 

(Desenvolve-se mais para sul, afetando parcelas 
com pomar tradicional) 

Parcela com pomar de citrinos seccionada na 
parte sul com parcela sobrante a sul da via. 

3+850/4+150 
(Sol. A) 

 

3+650/3+900 
(Sol. B) 

Parcela com pomar de citrinos seccionada na 
parte sul com parcelas sobrantes a sul da via de 
menor dimensão face ao que se verifica com a 

Sol. B 

Parcela com pomar de citrinos seccionada na 
parte sul com parcela sobrante a sul da via 

de maior dimensão face à Solução A. 
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km Solução A Solução B 

4+300/4+950 
(Sol. A) 

 

4+400/4+500 
(Sol. B) 

Afetação de 4 propriedades de grande dimensão 
de pomar de citrinos e culturas temporárias, duas 

delas na parte sul e as outras duas numa zona 
mais central. 

Afetação na parte sul de uma das 
propriedades afetadas pela Solução A 

através da rotunda B5. 

5+250/5+350 
(Sol. A) 

 

4+850/5+050 
(Sol. B) 

Afetação de pomar de citrinos de pequena 
dimensão na parte nordeste. 

Afetação marginal de parcela agrícola (culturas 
temporárias) junto a caminho intersetado pela 

Circular 

Afetação de parcela agrícola (culturas 
temporárias) de pequena dimensão. 

Afetação marginal de pomar de citrinos junto 
a caminho intersetado pela Circular 

5+350/5+550 
(Sol. A) 

Afetação de duas parcelas agrícolas (culturas 
temporárias) de pequena dimensão. 

(Desenvolve-se a sudoeste em área de 
pomar tradicional) 

6+400/6+550 
(Sol. A) 

 

5+350/5+500 
(Sol. B) 

Afetação marginal de área agrícola adjacente à 
estrada municipal usada para a implantação da 

Circular, al longo de uma faixa mais larga que na 
Solução B. 

Afetação marginal de área agrícola adjacente 
à estrada municipal usada para a 

implantação da Circular. 

 

A análise efetuada mostra que ocorrem algumas situações mais sensíveis, em qualquer uma das 

alternativas, provocando seccionamento de explorações e afetação direta de produções com maior 

importância económica (pomar intensivo).  

 

Articulando os impactes identificados por ocupação global de áreas agrícolas, com os aspetos mais críticos 

ocorrentes à escala das principais explorações, concluiu-se no EIA que os impactes do projeto sobre as 

explorações agrícolas atingem uma magnitude moderada e são significativos, podendo a Solução B, por 

via de uma menor afetação global destas áreas, ser considerada mais favorável.  

 

 

13. Identificar para cada trecho as habitações mais próximas do traçado, diferenciando as que têm uso 

habitacional e as que correspondem a apoios agrícolas e/ou ruinas. 

Esta identificação é feita no EIA nas pág. 525 a 527 de uma forma sequencial. Considerando a sua 

distribuição pelos trechos resulta o seguinte (de referir que às habitações se associam muitas vezes anexos 

de difícil identificação em termos de numero ou efetiva função pois parecem continuação da habitação): 
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Quadro 7 – Edificado mais próximo do traçado por trecho (até 60m) 

Edificado até  
60 m do 
traçado 

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 
Total 

Solução A 

(Até km 1+200) 

Lado esquerdo: 

- 2 habitações 

- 6 anexos 

(km 1+200 / 
3+000) 

Lado esquerdo: 

- 10 habitações 

- 10/15 anexos 

- 1 ruina 

 

Lado direito: 

- 9 habitações 

- 10/15 anexos 

- 1 ruinas 

- 1 empresa 
industrial 

(km 3+000 / 
5+100) 

Lado esquerdo: 

- 6 habitações 

- 5/8 anexos 

- 1 café 

 

Lado direito: 

- 4 habitações 

- 3 ruinas 

- 8/10 anexos 

- 1 oficina 

(km 5+100 / fim 
traçado) 

Lado esquerdo: 

- 6 habitações 

- 1 ruinas 

-5/8 anexos 

 

Lado direito: 

- 10 habitações 

- 2 ruina 

- 10/15 anexos 

- 1 restaurante 

- 47 habitações 

- 54/72 anexos 

- 8 ruinas 

- 1 café 

- 1 restaurante 

- 1 instalações 
empresa 
industrial 

Solução B 

(Até km 1+200) 

Lado esquerdo: 

- 3 habitações 

- 4 anexos 

 

Lado direito: 

- 9 habitações 

- 8 anexos 

- 1 Edifício sede 
empresa betões / 5 
armazéns 
industriais 

(km 1+200 / 
2+700) 

Lado esquerdo: 

- 14 habitações 

- 10/12 anexos 

 

Lado direito: 

-3 habitações 

- 5/7 anexos 

(km 3+000 / 
4+600) 

Lado esquerdo: 

- 8 habitações 

- 4 ruinas 

- 10/15 anexos 

- 1 café 

 

Lado direito: 

- 4 habitações 

- 5/8 anexos 

- 1 oficina 

(km 4+600 / fim 
traçado) 

Lado esquerdo: 

- 6 habitações 

- 2 ruinas 

-5/8 anexos 

 

Lado direito: 

- 20 habitações 

- 1 ruina 

- 10/15 anexos 

- 1 restaurante 

- 67 habitações 

- 57/77 anexos 

- 7 ruinas 

- 1 café 

- 1 restaurante 

- 1 oficina 

- 1 instalações 
empresa 
industrial 
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2.5 - ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Vertente Mitigação: 

14. Considerar a Política Climática Nacional aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 

30 de julho, que contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030). O 

PNAC 2020/2030 estabelece um conjunto de medidas setoriais e elenca um conjunto de opções de políticas e 

medidas para assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com efeito de 

estufa (GEE) de forma a contribuir para alcançar uma meta de -18 a -23% em 2020 e -30 a -40% em 2030 face a 

2005. 

Relativamente ao Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030, em termos dos seus 

objetivos para redução dos GEE e a articulação com o projeto da Circular de Olhão, são considerados os 

seguintes: 

“(…) 

d) Promover o transporte coletivo em alternativa à utilização do automóvel individual, fomentando a 

transferência modal e garantindo um melhor funcionamento das redes de transporte coletivo; 

e) Promover a utilização de veículos mais eficientes, em particular através da mobilidade elétrica, 

criando condições para um uso mais alargado desta opção e para a constituição de um cluster 

industrial nesta área; 

(…) 

j) Melhorar a qualidade do ar, sobretudo nas cidades, com impactes positivos na saúde pública.” 

 

Para o setor dos transportes, são estabelecidas para o período até 2030 um conjunto de opções para 

políticas e medidas, as quais, no caso dos transportes, se encontram estruturadas em torno dos seguintes 

vetores estratégicos de atuação e áreas transversais: 

a) Gestão da mobilidade — transporte de média e longa distância; 

b) Gestão da mobilidade — transporte urbano e suburbano; 

c) Tecnologia; 

d) Comportamentos. 

 

A Circular de Olhão enquadra-se no vetor de atuação Gestão da mobilidade — transporte urbano e 

suburbano e permite dar cumprimento às seguintes medidas: 
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1.2 — Transportes urbanos e suburbanos. 

T1.2.1 Redução da intensidade carbónica do sistema de transportes e logística urbana: 

• Elaboração e implementação de Planos de mobilidade e transportes (PMT) pelos municípios com 

mais de 50.000 habitantes ou que sejam capitais de distrito 

• Promoção de Planos de Mobilidade de empresas e polos geradores e atratores de deslocações e 

Planos de mobilidade escolar 

• Gestão da procura (passageiros e mercadorias) e ordenamento urbano de forma a reduzir o volume 

de deslocações (tráfego) e a distância das deslocações; 

Com esta nova via, criam-se alternativas de mobilidade no Concelho de Olhão (que podem ser transpostas 

para Planos de mobilidade específicos), reduzindo a intensidade de emissão de GEE na cidade de Olhão 

por permitir a dispersão do tráfego para a Circular, reduzindo o volume de tráfego e a distância das 

deslocações.  

 

Os impactes são deste modo positivos e significativos. 

 

 

15. Considerar o compromisso assumido pelo Governo Português em dezembro de 2016 (na COP 22) de atingir a 

neutralidade carbónica em 2050. Neste contexto, em outubro de 2017, teve lugar o lançamento dos trabalhos do 

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), que tem como objetivo a identificação de trajetórias 

custo-eficazes para a prossecução deste objetivo nacional e a identificação dos principais vetores e opções de 

descarbonização a prosseguir no país nos próximos 30 anos, encontrando-se em consulta pública os primeiros 

resultados deste exercício. 

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) tem os seguintes objetivos principais(1): 

• Apoiar o objetivo de atingir a neutralidade carbónica da economia Portuguesa em 2050; 

• Desenhar cenários macroeconómicos coerentes, assentes em narrativas comuns para Portugal até 

2050; 

• Apresentar trajetórias alternativas até 2050 para quatro setores que permitam a redução total das 

emissões líquidas; 

• Avaliar o impacte da economia circular na descarbonização da economia; 

• Promover o envolvimento alargado e participado dos diferentes stakeholders. 
  

                                                      
(1) PEREZ, A.T. (2018). Roteiro para a neutralidade carbónica 2050 (RNC2050). Sessão de apresentação a stakeholders, 16 fevereiro, 

2018 - Auditório da APA 
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O transporte rodoviário constituía em 96% das emissões de CO2, sendo que neste grupo, os contributos 

de cada setor distribuem-se da seguinte forma: 

 

Figura 2 – Contributos das várias tipologias do transporte rodoviário nas emissões de GEE (1) 

 

A abordagem pretendida para este setor passa por alterações comportamentais em termos de utilização de 

meios de transporte alternativos e de caracter público (e.g. modal shifts), e a alterações tecnológicas, ao 

nível da eletrificação dos veículos, bases digitais de mobilidade, etc. 

 

De acordo com os resultados preliminares(2), todos os setores, incluindo os transportes, contribuem para a 

neutralidade carbónica. 

 

Figura 3 – Contributo dos vários setores para a neutralidade carbónica (2) 

  

                                                      
(2) Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. Resultados Preliminares Versão para Consulta Pública. Vol1: Trajetórias para a 
neutralidade carbónica da Economia Portuguesa em 2050 | Opções Tecnológicas e Custos 
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Este RNC2050 considera 2 cenários para os transportes (“Pelotão” e “Camisola Amarela”), sendo que 

ambos apresentam um comportamento semelhante, sendo as principais diferenças do segundo em relação 

ao primeiro, as seguintes: 

• Maior utilização de veículos partilhados e/ou autónomos; 

• Níveis de circularidade máximos, permitindo reduzir a intensidade energética – assegura a 

satisfação de procuras de mobilidade mais elevadas com menor consumo energético 

• Entrada mais rápida e expressiva de novos combustíveis (H2) e tecnologias (catenárias) no 

transporte pesado de mercadorias 

• A elevada procura de transportes públicos no cenário CA induz uma maior necessidade de 

introdução de biocombustíveis 

• Aumento significativo da expressão dos modos suaves na mobilidade de curta distância 

 

A Circular de Olhão irá contribuir para criar alternativas de circulação, retirando tráfego à Cidade de Olhão e 

reduzindo tempos de deslocação, podendo inclusive contribuir indiretamente (através dos referidos Planos 

de Mobilidade mencionados no esclarecimento anterior) para o aumento dos transportes públicos urbanos e 

a maior utilização de veículos não poluentes dentro da cidade. 

 

Constitui deste modo um impacte positivo e significativo. 

 

 

16. Relativamente aos documentos apresentados, analisar as emissões de GEE numa perspetiva de mitigação às 

AC e não englobadas no fator “Qualidade do Ar”. 

Apresenta-se de seguida uma análise mais direcionada para os aspetos das emissões específicas de GEE, 

ao invés da qualidade do ar, no geral (ponto 4.4.2 do Capítulo IV do EIA).  

 

É importante no entanto, reforçar, conforme já referido no ponto 4.4.2 do descritor Clima e Alterações 

Climáticas (Capitulo IV do EIA), que com base nas medições da estação de Faro – Joaquim Magalhães, a 

mais próxima da área de estudo, os poluentes estão conformes com a legislação aplicável e com os valores 

recomendados pela OMS para a proteção da vegetação e da saúde humana. A elevada velocidade do 

vento e a reduzida ocorrência de situações de calmaria, contribuem para uma boa dispersão dos poluentes 

atmosféricos. 

 

Os principais compostos emitidos pelo tráfego rodoviário que contribuem para o efeito de estufa e 

consequentemente para as alterações climáticas são o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido 

nitroso (N2O).  
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A emissão destes dois últimos gases é reduzida, em comparação com o CO2, no entanto o seu impacte 

pode ser importante pois têm ambos um potencial de efeito de estufa mais elevado que o CO2. Os óxidos de 

azoto (NOx) e o monóxido de carbono (CO) emitido pelos veículos são igualmente percursores do ozono 

(O3), um importante gás de estufa. Na figura seguinte, apresenta-se a interação entre estes compostos e o 

clima. 

 
Figura 4 – Interação esquemática da química – clima(3) 

 

As condições de condução, a qualidade do combustível, bem como as características do veículo, como o 

tipo de motor, o sistema de controlo de emissões e a tecnologia utilizada são fatores determinantes para as 

emissões. 

 

As alterações climáticas podem alterar a dispersão dos poluentes primários, em particular das partículas, e 

intensificar a formação de poluentes secundários, como o ozono superficial, o que pode ter consequências a 

nível da saúde e do efeito de estufa(4).  

 

Conforme se verificou no descritor Qualidade do Ar, a utilização do modelo CALINE para os alguns dos 

poluentes emitidos pelo tráfego terrestre (CO, NOx e SO2) demonstrou que, para qualquer dos cenários 

meteorológicos e períodos de exploração avaliados, não foram ultrapassados os valores limites legais. 

Será expectável que estes valores sejam ainda mais reduzidos com a maior prevalência de viaturas com as 

Normas Euro para redução dos poluentes e do CO2, para além dos veículos elétricos. 
  

                                                      
(3) RAMANATHAN, V. & Y. Feng (2009). Air pollution, greenhouse gases and climate change: Global and regional perspectives. 
Atmospheric Environment 43: 37–50 
(4) ORRU, H., K. L. Ebi & B. Forsberg (2017). The Interplay of Climate Change and Air Pollution on Health. Curr Envir Health Rpt, 
4:504–513 
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A Circular de Olhão, e como já referido anteriormente, cria uma alternativa ao tráfego do concelho de Olhão 

retirando volume de tráfego à cidade, reduzindo os congestionamentos e consequentemente as emissões(5), 

com impactes positivos. 

 

Adicionalmente contribuirá ainda para uma maior redução das emissões de GEE a nível local, através do 

seu pavimento melhorado e reforçado. Vários estudos demonstram que a extensão da vida do pavimento 

através de manutenções preventivas reduz os GEE até 2%, que as empresas de transportes reduzem os 

gastos de combustível de 10 a 30% e os condutores conseguem poupar entre 2 a 5% em combustível, 

desgaste de pneus, reparação das viaturas e custos de manutenção devido às superfícies mais lisas das 

rodovias(6). 

 

Os impactes desta nova rodovia para a mitigação das Alterações Climáticas são deste modo positivos e 

significativos. 

 

 

17. Tendo em conta que se refere que é expectável o aumento do volume de tráfego, realizar uma estimativa das 

emissões de GEE inerentes ao projeto, tanto na fase de construção como na fase de exploração. Assim, 

assegurar uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE, compatível com os referidos objetivos, 

devendo ser introduzidas, por exemplo, medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da 

implementação de medidas de mobilidade sustentável, aumento da eficiência energética, entre outras. 

Ao nível da fase de construção, será expectável a emissão de vários compostos, associados ao tráfego 

rodoviário do estaleiro e frente de obra (CO, CO2, NOx, SO2, entre outros) e às eventuais centrais de betão e 

betuminoso (partículas e COV). Conforme já referido no esclarecimento anterior, alguns destes são GEE e 

outros percursores de GEE. 

 

Em relação à estimativa das emissões de GEE nesta fase, dependerão de vários fatores ainda não 

conhecidos (caraterísticas e quantidade de equipamentos a utilizar, regimes de funcionamento, etc.), pelo 

que não é viável efetuar desde já uma estimativa das emissões para a construção.  

 
  

                                                      
(5) BHARADWAJ, S., S. Ballare, Rohit & M. K. Chandel (2017). Impact of congestion on greenhouse gas emissions for road transport in 
Mumbai metropolitan region. Transportation Research Procedia 25: 3538–3551 

(6) https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190115124451.htm 
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Para a fase de exploração, já foram realizadas no EIA simulações, utilizando o programa CALINE4, com 

vista a estimar as concentrações de poluentes em recetores sensíveis localizados ao longo da via em 

estudo e em dois cenários (Cenário Típico - Condições meteorológicas típicas de ocorrência frequente e 

Cenário Desfavorável - Condições meteorológicas desfavoráveis) e para dois períodos de exploração (o ano 

de arranque do projeto – 2021 - e para o ano horizonte de exploração - 2041), verificando-se que não são 

ultrapassados os valores limites legais em ambas as soluções. 

 

É ainda possível verificar, ao analisar os valores obtidos em 2021 e 2041 (Quadro 7 e Quadro 8 do Anexo 5 

do EIA), que as diferenças entre estes dois anos, em cada uma das soluções, são praticamente 

irrelevantes, tendo em conta o aumento de tráfego previsto entre cada um destes períodos, ou seja, o 

aumento do tráfego no ano horizonte não induz emissões superiores às previstas no início do projeto. 

Atendendo a que as viaturas serão tendencialmente menos poluentes, com fatores de emissão inferiores, é 

expectável que os valores apresentados para 2041 sejam ainda mais baixos do que os agora calculados. 

Para o cálculo estimativo das emissões de CO2 (em g/km), consideraram-se as seguintes emissões 

referidas na bibliografia(7) (8): 

a) No que respeita às viaturas ligeiras, o nível de emissões médias de um novo carro vendido em 2017 era 

de 118,5 gramas de CO2 por quilómetro.  

O enquadramento entretanto proposto combina as metas de CO2 para 2025 e 2030 com um mecanismo 

de incentivo de tecnologia neutra para veículos com emissões baixas ou sem emissões (zero), no 

sentido de dar ao mercado um sinal claro de investimento em veículos limpos. Este incentivo abrange: 

• veículos de emissão zero, como veículos com bateria elétrica ou painéis de combustível 

• veículos de baixa emissão com emissões de escape inferiores a 50 g de CO2 por km – 

constituindo estes principalmente veículos híbridos plug-in equipados com motor convencional e 

elétrico. 

b) Para os veículos pesados, considera-se o valor atual de 900 g de CO2 por km.  

Pretende-se que as emissões médias de CO2 em 2025 sejam menos 15% que em 2019 e em 2030 

menos 30% comparado com 2019. Serão dados incentivos especiais para veículos de zero ou baixas 

emissões (abaixo de 350 g CO2/km). 

 

Considerando que apenas fará sentido estimar as emissões de CO2 para estes períodos, sintetizam-se no 

Quadro 8 os valores que serão considerados nas estimativas das emissões de CO2 na Circular de Olhão. 

Para o ano intermédio 2031, são considerados os cenários de veículos de zero ou baixas emissões para 

ambas as tipologias de veículos. 
  

                                                      
(7) https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/ 

(8) AMBEL, C.C. (2015). Too big to ignore – truck CO2 emissions in 2030. A briefing by Transport & Environment 
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Quadro 8 – Emissões de CO2 (g/km) considerados para a Circular de Olhão  

 2021 2031 

Ligeiros 118,5 50 

Pesados 900 350 

 

Tendo em conta estes valores de emissões, apresentam-se nos Quadro 9 e Quadro 10 os valores 

estimados de CO2 emitidos para cada um dos troços, em cada uma das soluções de traçado, nos dois 

períodos de 2021 e 2031.  

 

Quadro 9 – Estimativa das emissões de CO2 para a Circular de Olhão no ano de início do projeto 

Troço Ext. 
(km) 

Solução A – Perspetiva Otimista 

2021 

Ligeiros gCO2/km Pesados gCO2/km Totais gCO2/km 

Rot. A0 – Rot. A1 1.65 5 133 1 003 629,83 93 138 105 5 226 1 141 734,8 

Rot. A1 – Rot. A2 2.47 9 166 2 682 842,37 89 197 847 9 255 2 880 689,4 

Rot. A2 – Rot. A3 0.90 8 699 927 748,35 147 119 070 8 846 1 046 818,4 

Rot. A3 – Ent. 1 0.93 5 672 625 082,76 125 104 625 5 796 729 707,76 

Ent. 1 – Rot. EN125 0.19 5 685 127 997,77 123 21 033 5 808 149 030,78 

Procura Média 7 377 1 073 460,22 105 116 136 7482 1 189 596 

Troço Ext. 
(km) 

Solução B – Perspetiva Otimista 

2021 

Ligeiros gCO2/km Pesados gCO2/km Totais gCO2/km 

Rot. B0 – Rot. B1 1.20 5 505 782 811 97 104 760 5 602 887 571 

Rot. B1 – Rot. B2 0.42 5 731 285 231,87 116 43 848 5 847 329 079,87 

Rot. B2 – Rot. B3 1.58 9 161 1 715 214,03 108 153 576 9 269 1 868 790 

Rot. B3 – Rot. B4 0.71 9 628 810 051,78 110 70 290 9 738 880 341,78 

Rot. B4 – Rot. B5 0.53 9 001 565 307,805 173 82 521 9 174 647 828,81 

Rot. B5 – Ent. 1 1.07 5 699 722 604,705 130 125 190 5 829 847 794,71 

Ent. 1 – Rot. B6 0.20 5 712 135 374,4 128 23 040 5 840 158 414,4 

Procura Média 7 415 716 656,513 117 86 175 7 532 802 831,5 
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Quadro 10 – Estimativa das emissões de CO2 para a Circular de Olhão no ano intermédio do projeto 

Troço Ext. 
(km) 

Solução A – Perspetiva Otimista 

2031 

Ligeiros gCO2/km Pesados gCO2/km Totais gCO2/km 

Rot. A0 – Rot. A1 1.65 6 921 570 982,5 110 63 525 7 031 634 507,5 

Rot. A1 – Rot. A2 2.47 11 806 1 458 041 135 116 707,5 11 941 1 574 748,5 

Rot. A2 – Rot. A3 0.90 11 217 504 765 173 54 495 11 390 559 260 

Rot. A3 – Ent. 1 0.93 6 953 323 314,5 147 47 848,5 7 100 371 163 

Ent. 1 – Rot. EN125 0.19 6 969 66 205,5 145 9 642,5 7 114 75 848 

Procura Média 9 522 584 661,7 136 58 443,7 9 658 643 105,4 

Troço Ext. 
(km) 

Solução B – Perspetiva Otimista 

2031 

Ligeiros gCO2/km Pesados gCO2/km Totais gCO2/km 

Rot. B0 – Rot. B1 1.20 7 443 446 580 117 49 140 7 560 495 720 

Rot. B1 – Rot. B2 0.42 7 655 160 755 138 20 286 7 793 181 041 

Rot. B2 – Rot. B3 1.58 11 820 933 780 131 72 443 11 951 1 006 223 

Rot. B3 – Rot. B4 0.71 12 750 452 625 133 33 050,5 12 883 485 675,5 

Rot. B4 – Rot. B5 0.53 11 600 307 400 206 38 213 11 806 345 613 

Rot. B5 – Ent. 1 1.07 7 017 375 409,5 154 57 673 7 171 433 082,5 

Ent. 1 – Rot. B6 0.20 7 034 70 340 152 10 640 7 186 80 980 

Procura Média 9 622 392 412,8 141 40 206,5 9 763 432 619,3 

 

Em termos de emissões de GEE previstas para ambos os anos de exploração analisados, verifica-se que a 

Solução B apresenta-se como ligeiramente mais favorável. Nos restantes aspetos já descritos no 

Descritor Clima do EIA, as duas soluções apresentam-se como idênticas do ponto de vista dos impactes e 

classificados de não significativos.  

 

Conforme já tinha sido referido no EIA, verifica-se que o tráfego previsto para esta rodovia não contribui 

para o aumento da emissão dos GEE, pelo contrário. Pelos valores acima estimados, demonstra-se que, 

para ambas as soluções, irá ocorrer uma redução de praticamente metade das emissões entre os dois 

períodos, mesmo com o aumento do tráfego previsto ao longo do período de exploração da Circular de 

Olhão.  

 

Os impactes desta rodovia, embora negativos (porque haverá sempre emissões), são muito reduzidos e 

minimizáveis. 
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Estas emissões não têm também em conta que a redução do tráfego na cidade de Olhão devido a esta 

nova alternativa, implicando menos congestionamentos e possibilidade de maior utilização de veículos não 

poluentes dentro do perímetro urbano (dentro dos referidos Planos de Mobilidade), tem consequências 

positivas na quantidade de emissões de GEE na cidade, e também na qualidade do ar e saúde da 

população. 

 

Para além destas medidas associadas aos veículos propriamente ditos, refere-se igualmente a limitação de 

velocidade que existirá na Circular, permitindo menores gastos de combustível e consequentemente 

menores emissões por parte dos veículos que a percorrem. O novo pavimento e melhoria do existente será 

também uma medida que beneficiará a redução das emissões. A revegetação dos taludes considerada no 

Projeto de Integração Paisagística (PIP) permite igualmente ajudar a reter algumas destas substâncias ao 

nível do solo. Caso o projeto venha a ter iluminação, deverá optar-se por tecnologia LED, bem como por 

iluminação que se ajuste à iluminação natural de cada época do ano, através da inclusão, nos sistemas 

existentes, de relógios astronómicos, por exemplo, ou por controlo remoto. 

 

Finalmente, é de referir que a IP considera, no seu funcionamento, a adoção de práticas inovadoras no 

âmbito das Alterações Climáticas, destacando-se a participação de equipas pluridisciplinares em vários 

consórcios de candidaturas ao H2020, subordinadas ao tema “Resilience to Extreme Events”, que visam o 

desenvolvimento de sistemas inteligentes para a gestão das infraestruturas rodoferroviárias, que permitam 

uma melhor gestão e subsequente atenuação dos efeitos das alterações climáticas sobre a mobilidade, 

tendo algumas destas já merecido aprovação pela UE. 

 

Estas práticas serão desde já assumidas na Circular de Olhão. 

 

 

2.6 - PATRIMÓNIO 

18. Identificar os potenciais acessos (com implantação cartográfica) a utilizar durante a obra e a avaliar os 

respetivos impactes. 

Conforme se referiu já no EIA no âmbito da Descrição do Projeto (pág. 75 e 76), os locais de estaleiros e os 

acessos constituem elementos cuja apresentação em fase de projeto, não é possível nem terá muito 

provavelmente qualquer eventual relação com o que se poderá vir a verificar em obra. Com efeito, 

decorrente do lançamento de um concurso público para a seleção da empresa responsável pela execução 

da obra, cada concorrente terá liberdade para, na sua proposta, e mediante as condicionantes da DIA 

apresentar a sua localização.  
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No caso do presente estudo, está-se também ainda em fase de Estudo Prévio e de avaliação de 

alternativas, pelo que só em fase de Projeto de Execução e para a solução escolhida, se fará depois a 

definição mais detalhada do projeto em face da escala de trabalho mais pormenorizada e de outras 

especialidades técnicas a envolver, como o projeto de expropriações, onde se incluirão também os 

caminhos paralelos, que nesta fase de Estudo Prévio, ainda não conseguem ser definidos. 

 

Conforme medidas que já se propõem no EIA, no âmbito do descritor Património, e da DIA a emitir, a 

situação da avaliação de todos os elementos de projeto ficará devidamente acautelada para a sua 

realização na fase seguinte de projeto: 

 

FC 27 – Após a escolha do traçado definitivo da nova estrada deverão ser realizadas prospeções 

arqueológicas sistemáticas em todo o corredor, numa largura de 200 m, bem como, na zona de 

implantação dos estaleiros e parque de máquinas (e acessos) que implicam desmatação e 

movimentação de terras. 

Com a realização desta fase de trabalho de campo será necessário proceder a nova avaliação de 

impactes patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada pela 

materialização dos componentes de obra, e nova proposta de Medidas de Minimização Patrimonial. 

 

 

2.7 - PAISAGEM 

19 Apresentar as cartas militares sobre as quais se sobrepõe a cartografia apresentada (Hipsometria, Declives, 

Unidades de paisagem, Qualidade Visual, Absorção visual e Sensibilidade Visual) bem como as Cartas de 

Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual com resolução compatível com uma leitura fácil e 

adequada da informação representada. Para toda a cartografia, a sobreposição gráfica do projeto deve incluir 

também a representação gráfica das ocorrências – aterros e escavações - do mesmo e não apenas a linha da 

diretriz. 

Todas as cartas deste descritor constantes do EIA se executaram e se apresentaram sobre a carta militar 

(exceção apenas às Unidades de Paisagem apresentada de forma esquemática), mas a qual para permitir a 

visão do conjunto do projeto numa única folha e correspondente apresentação no interior do relatório, foi 

reduzida para a escala 1/35 000, de modo a se obter um tamanho A3. Correspondendo contudo à 

solicitação da cartografia se apresentar na escala efetiva das cartas militares (1/25 000), todas as cartas 

referidas são assim apresentadas em tamanho A2 no Anexo D do presente documento.  
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Os taludes que são de reduzida dimensão (1 a 2 metros) ou mesmo com a estrada a desenvolver-se de 

nível face ao carater aplanado do relevo (ver situações pontuais dos taludes de maior dimensão no  

Quadro V.4 na Geologia em que no máximo chegam a 6,9m de altura) não são representáveis e visíveis à 

escala 1/25 000, pelo que não são colocados na cartografia apresentada ou mesmo que o fossem, não 

eram naturalmente visíveis.  

 

 

20. Apresentar a Carta de Unidades de Paisagem. A Área de Estudo, na forma de buffer, deve constar sempre 

em toda a cartografia, mesmo quando a base cartográfica é meramente ilustrativa/indicativa. No presente caso, e 

dada a escala do projeto, a base cartográfica deve ser a Carta Militar à Escala 1: 25.000 ou sobre o orto a igual 

escala desde que seja garantida a adequada leitura do mesmo.  

No Anexo D consta a Carta de Unidades de Paisagem na apresentação solicitada. 

 

 

21. Apresentar a Carta de Qualidade Visual com a representação gráfica das ocorrências – aterros e escavações 

– do projeto. Apresentar em quadro, as áreas, em hectares, das classes de Qualidade Visual e a área total da 

Área de Estudo. 

A cartografia referida corresponde à solicitação já feita na questão 19 (ver Anexo D). Como já referido, os 

taludes que são de reduzida dimensão ou mesmo com a estrada a desenvolver-se de nível face ao carater 

aplanado do relevo não são representáveis e visíveis à escala 1/25 000, pelo que não são colocados (ou 

sendo colocados, não eram naturalmente visíveis).  

 

A área considerada para o estudo integra 6 565 ha, com a seguinte distribuição em termos das classes de 

qualidade visual: 

 

Quadro 11 – Área de Estudo - Qualidade Visual 

Qualidade Visual 

Baixa Média Elevada 

Área (ha) %(1) Área (ha) %(1) Área (ha) %(1) 

2230 34 1939 29,5 2396 36,5 

(1) % face ao total da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 
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22. Reformular a Carta de Capacidade de Absorção, tendo em conta que os critérios para a distribuição de pontos 

de observação devem garantir sempre coerência no resultado final. Há pequenos aglomerados que não foram 

considerados, por vezes com dimensão igual, ou representatividade, e outros que foram considerados como 

pontos de observação. Por outro lado, não se revela coerente que uma parte da malha urbana de Olhão, com 

idênticas características seja inserida numa classe de Capacidade de Absorção muito distinta de uma outra 

adjacente.  

A Carta de Capacidade de Absorção Visual que considera a sobreposição das bacias visuais geradas a 

partir de potenciais locais com vista sobre o projeto, definidos com base na topografia, permite definir as 

zonas em torno da área de implantação do projeto com potencial maior capacidade de visualização do 

mesmo. 

 

A cartografia retificada com uma análise mais fina na representação de observadores (127) é apresentada 

no Anexo D. Desta situação resulta que as três classes definidas em função da sobreposição de bacias 

visuais passaram a ser as seguintes: 

 

Quadro 12 – Classificação da Capacidade de Absorção Visual 

Sobreposição de Bacias Visuais Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

< 21 Elevada 

22-40 Média 

> 40 (até 97) Baixa 

 

 

23. Proceder à correção da Carta de Sensibilidade Visual de acordo com a matriz apresentada e substituir e rever 

o texto de caracterização apresentado, uma vez que o expresso graficamente na Carta de Sensibilidade Visual 

não traduz a matriz do “Quadro IV. 42 – Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem” apresentada na Página 

255 do EIA. 

A Carta de Sensibilidade Visual que resulta retificada pela alteração da Carta de Qualidade Visual é 

também apresentada no Anexo D. 

 

Da análise desta carta, verifica-se que a área de desenvolvimento do projeto tem no geral uma sensibilidade 

visual baixa. Esta reduzida sensibilidade está associada quer a zonas de qualidade moderada na presença 

de elevada absorção, nomeadamente pomares com elevada densidade de plantação, quer a zonas de 

qualidade reduzida face a uma elevada absorção, onde se destacam as áreas de crescimento periférico da 

cidade de Olhão e as áreas industriais. 
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A Ria Formosa, delimitando a área de estudo a sul, apresenta-se bem demarcada como área de 

sensibilidade elevada. A elevada qualidade do conjunto de sapais, salinas, ilhas e canais da ria, face à 

reduzida capacidade de absorção destas ocupações, determina assim que qualquer elemento aqui 

introduzido implique um impacte visual significativo.  

 

O restante território apresenta tendencialmente sensibilidade moderada resultado de uma capacidade de 

absorção em geral média a elevada e de uma qualidade visual moderada a elevada. 

 

 

24. Apresentar num quadro a quantificação da área, em unidade de “ha”, das classes de Qualidade Visual 

afetadas na sua integridade visual por cada uma das bacias visuais, apresentadas no EIA, das soluções em 

avaliação. Ou seja, para a área total de cada uma das classes quantificada para a Área de Estudo quantificar a 

parte afetada de cada uma dessas classes pela bacia visual de cada solução. Realizar uma análise comparativa e 

uma interpretação dos resultados. 

Esta solicitação está no EIA, na pag. 486, cujo quadro se reproduz abaixo: 

 

Quadro 13 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Qualidade Visual 

Solução 

Interferência Visual com Áreas de Qualidade Visual 

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Solução A 982 25 830 20 2 168 55 

Solução B 1037 25 864 21 2 205 54 

 (1) – % face ao total da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 

 

Face à área considerada para o estudo que integra 6 565 ha, os potenciais impactes visuais ocorrem em 

61% dessa área (bacia visual com visibilidades do projeto com 3980ha), no caso da Solução A e em 63% da 

bacia visual, no caso da Solução B (com 4106 ha). 

 

Na bacia visual a interferência com áreas de qualidade visual mais elevada, é, como se verifica, idêntica 

para as Soluções em estudo, representando respetivamente, 55% e 54% da bacia visual visível da Solução 

A e da Solução B. De facto, as soluções são muito próximas, desenvolvem-se numa topografia muito 

semelhante e também elas têm uma forma de desenvolvimento muito semelhante, com uma reduzida 

alteração morfológica. A interferência com as restantes classes de qualidade visual é também igual ou 

idêntica (25% na qualidade visual baixa e 54% ou 55% na qualidade visual média), o que comprova a 

similaridade da zona e das soluções de projeto.  
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25. Apresentar as bacias visuais dos troços (e não dos trechos) de cada uma das soluções que são diretamente 

comparáveis, ou seja entre cada uma das ligações entre soluções. Para cada troço diretamente comparável deve 

ser apresentada a quantificação das áreas das classes de Qualidade Visual, de acordo com as mesmas 

orientações referidas na questão anterior. Efetuar uma análise comparativa e uma interpretação conclusiva dos 

resultados e a classificação dos impactes visuais entre troços. 

Os “troços” solicitados para comparação, como troços “que são diretamente comparáveis, ou seja, entre 

cada uma das ligações entre soluções”, será uma situação irrealista de concretização no terreno, e como tal 

inconsequente do ponto de vista da avaliação e comparação de soluções. Solicita-se ainda nesta questão 

que seja efetuada uma divisão diferente face aos trechos definidos no EIA, mas nas questões seguintes, já 

se pede a análise pelos trechos do EIA.  

 

De facto, os troços ou trechos ou se quisermos chamar antes os “segmentos de comparação das soluções” 

têm que ser delimitados pelos locais onde as soluções se podem articular entre si, permitindo assim que se 

possa ir passando de uma solução para a outra, em caso de interesse.  

 

Foi esse o pressuposto subjacente à divisão por trechos efetuada no EIA, para efeitos de análise dos 

diversos fatores ambientais, que a seguir se reproduz, sendo esta a divisão que permite efetuar uma 

adequada e realista comparação de soluções.  
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Importa também referir que o valor global idêntico a que se chegou por solução, no âmbito da análise já 

efetuada, resulta da proximidade das soluções ser muito grande, tendo o território características 

morfológicas e de uso também idênticas. Deste modo, também a realização de simulações por troços, 

trechos ou segmentos irá trazer idênticas conclusões, sem diferenciação ente eles. 

 

 

26. Avaliar os impactes estruturais – desmatação, desflorestação, alteração do relevo – que ocorrem sobretudo 

na Fase de Construção, para cada uma das soluções assim como também, na Análise Comparativa, entre cada 

um dos trechos que são diretamente comparáveis. Importa referir que o abate de árvores assume valores 

significativos pelo que deve ser feita uma estimativa aproximada no sentido de proceder à avaliação e 

classificação dos impactes a este nível e das soluções. A classificação dos impactes estruturais/funcionais deve 

ser realizada de acordo com todos os parâmetros de classificação em uso. 

Como referido no EIA, na fase de construção são implementadas grande parte das ações de carácter 

definitivo, transmissíveis à fase de exploração e que, portanto, irão atribuir uma nova leitura à paisagem. Os 

impactes na fase de construção resultam fundamentalmente da: 

 

• Desmatação a executar na zona de implantação do traçado e respetivos acessos, para a 

circulação de maquinaria e pessoal afeto à obra. 

• Das transformações das características visuais do local diretamente afetado pela obra, 

consequência de alterações na utilização e função do espaço, pela inclusão de um novo 

elemento na paisagem, situação que tenderá contudo a ser permanente com a presença da via. 

• Instalação dos estaleiros, que não se conhecendo contudo ainda o potencial local, associado à 

sua instalação, poderá constituir uma situação de alteração na paisagem desse local com a 

introdução de novos elementos correspondentes à presença da estrutura edificada para albergar 

os estaleiros e que funcionarão assim como uma intrusão visual temporária. No final da obra 

deverá proceder-se à desativação das áreas afetas aos estaleiros, com remoção de todos os 

equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais entre outros, procedendo à limpeza 

destes locais, com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos, pelo que 

os impactes temporários serão anulados. 

• Da modificação local da morfologia do terreno em virtude das movimentações de terras para a 

criação da plataforma da nova via.  
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Algumas das ações iniciadas na fase de construção têm um carácter temporário, cessando o impacte com a 

conclusão da obra. Contudo, outras ações das quais se destacam a alteração do relevo natural e a criação 

de uma nova infraestrutura rodoviária, introduzindo elementos estranhos à paisagem, irão manter-se na fase 

de exploração.  

 

A área permanentemente afetada e que será desmatada é de 14,1 ha para a Solução A e de 11,9 ha para a 

Solução B, com a seguinte distribuição por trechos, ou seja, mantendo sempre a maior afetação 

comparativa na Solução A: 

 

Área desmatada  Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total 

Solução A 2,8 ha 3,9 ha 5,0 ha 2,4 ha 14,1 ha  

Solução B 2,5 ha 3,1 ha 3,8 ha 2,5 ha 11,9 ha 

 

As alterações na morfologia que são originados na fase de construção, em resultado das obras de 

terraplenagem, assumem-se como tendo impactes permanentes com a posterior permanência dos aterros e 

das escavações, os quais se considera contudo com impactes reduzidos e não significativos para ambas as 

soluções face ao carater em geral aplanado do terreno e consequente idêntica forma de desenvolvimento 

do traçado com aterros e escavações de muito reduzida dimensão e altura.  

 

A Solução A apresenta escavações pontuais com alturas inferiores a 5 m, excetuando-se uma situação 

onde a escavação atinge uma altura máxima ao eixo de 6,9 m (km 4+633). Ao longo da Solução B constata-

se que todas as escavações existentes apresentam alturas diminutas ou mesmo inexistentes, ocorrem 

apenas na envolvente do km 3, com 4,3 m de máxima altura e nos km 3+600 / 3+700 e km 4+800 / 4+900 

com 2,7 m de máxima altura. 

 

No caso dos aterros, na Solução A, a altura máxima de aterro é de 6,9 m (sensivelmente ao km 3+374) e 

para a Solução B a altura máxima obtida no traçado apresentado é de cerca de 5,1 m (sensivelmente ao  

km 2+785), sendo no restante traçado particamente inexistentes. Nas ligações a altura máxima de aterro é 

de 3,5 m (km 4+975 da Ligação B-A-3). 

 

No quadro seguinte (extraído do descritor Geologia) apresenta-se uma síntese das extensões dos aterros e 

escavações por soluções, verificando-se que globalmente a Solução B altera a topografia de forma menos 

sentida. 
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Quadro V. 4 – Localização e Dimensões dos Principais Aterros e Escavações 

Localização 
Aproximada 

Aterros Escavações 

Extensão (m) Altura Máxima (m) Extensão (m) Altura Máxima (m) 

Solução A 

0+950 / 1+175 225 2   

1+175 / 1+425   250 2,4 

1+775 / 1+825   100 2,75 

2+050 / 2+375 325 5,8   

2+800 / 3+100 300 5,4   

3+225 / 3+650 425 6,9   

3+650 / 4+000   350 4,7 

4+400 / 4+725   325 6,9 

4+725 / 5+000 275 6,9   

5+500 / 5+725   225 4,0 

Solução B 

0+800 / 1+000   200 1,9 

2+750 / 2+850 100 5,1   

2+850 / 3+200   350 4,3 

3+550 / 3+700   150 1,9 

4+750 / 5+000   250 2,7 

 

Importa também referir que a via a construir tem características geométricas conservadoras no sentido em 

que é constituída por uma única faixa de rodagem com duas vias, uma em cada sentido, e bermas direitas 

variáveis, com uma largura mínima de 1,0 m e as ligações com a rede viária envolvente são de nível, 

através de rotundas. Do acordo estabelecido ente a IP e a Câmara de Olhão ficou também assente a 

possibilidade de usar vias camarárias existentes que seriam para o efeito adaptadas, situação que foi 

possível no trecho inicial da Solução B até à rotunda B2, em cerca de 1,2 km e no trecho final em cerca de 

0,5 km. Também na Solução A é feito o aproveitamento de um caminho existente no trecho inicial até cerca 

do km 0+700 e no trecho final, nos cerca de 100 m finais quando se sobrepõe a via camarária. 

 

Deste modo, é a Solução B que em termos comparativos introduz uma menor alteração no território e na 

morfologia, não só por ser mais curta, ter uma menor área de desmatação associada e menores 

terraplenagens, como também por fazer usos de vias existentes em maior extensão. 

 

As áreas florestais, atestadas pela presença de pomar tradicional e área florestal, apresentam valores 

próximos de afetação para as duas soluções, sendo contudo ligeiramente superior na Solução A (4,7 ha) 

face à Solução B (4,0 ha):  
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP ADIT EIA v00 

39

 

Afetação de solos e respetivos usos (total) 
Solução A 

14,1 ha 
Solução B 

11,9 ha 

Área agrícola (pomar de regadio, agricultura de regadio e estufas) 6,0 ha 3,0 ha 

Pomar tradicional 4,0 ha 3,0 ha 

Área florestal 0,7 ha 1,0 ha 

Matos 2,1 ha 2,4 ha 

Solo urbano (área social, industrial e estradas) 1,3 ha 2,5 ha 

 

A distribuição segundo os trechos é também similar: 

 
Áreas Florestais   Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total 

Solução A 0,6 ha 1,9 ha 1,9 ha 0,3 ha 4,7 ha  
(33%) 

Solução B 0,6 ha 1,0 ha 1,8 ha 0,6 ha 4,0 ha 
(34%) 

 

 

27. Avaliar adequadamente os impactes os estruturais/funcionais para a Solução A, na extensão entre o  

Km 1+000 e a Rotunda A1, incluindo esta última, dado que o que é exposto no EIA se reduz a uma descrição do 

traçado. Igual avaliação deve ser realizada para a extensão entre a Lig. A-B-2 e a Rotunda A3 (Solução A) e a 

Lig. B-A-2 e a Rotunda B5 (Solução B). Dado que a construção implica perdas relevantes de valores visuais a 

avaliação deve incluir também a perda de valor cénico associado ao abate da vegetação para cada extensão 

referida e de forma comparativa. 

 

Solução A entre o km 1+000 e a Rotunda A1 

 

No trecho 1, entre os km 0+900 e 1+200, o traçado da Solução A, produz um ligeiro aterro seguido de uma 

ligeira escavação de 1 a 2 m sobre uma área arborizada com pinhal manso e bravo, onde esta ocupação 

arbórea de qualidade moderada, aliada contudo à reduzida visibilidade determina uma elevada absorção 

visual e assim uma sensibilidade visual reduzida, pese embora no território local, ocorra o corte desta 

mancha arbórea com carater singular face à envolvente agrícola.  

 

Desde este local até à Rotunda A3 com a EN2-6, segue-se um aterro coincidente com uma zona de 

pequenas propriedades com horta e quintal, classificada com reduzida qualidade visual em que a ocupação 

por propriedades muradas aliada à reduzida visibilidade, determina também uma elevada absorção visual, 

implicando uma reduzida sensibilidade. 
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Solução A entre o km 3+000 (final da Ligação A-B-2) e a Rotunda A3 / Solução B entre o km 2+800 (final da 

Ligação B-A-2) e a Rotunda B5 

 

Nesta zona que corresponde ao Trecho 3 as alternativas afastam-se ligeiramente, voltam a aproximar-se na 

Rotunda A2/B4 e depois de novo a afastar-se até às Rotundas A3 e B5, que apresentam localizações 

distintas.  

 

A zona tem uma moderada a elevada absorção, pelo que face a uma qualidade visual moderada a elevada, 

determina a interferência do traçado com zonas de reduzida a moderada sensibilidade visual. O território é 

dominado por pomares tradicionais, com áreas de agricultura mais intensiva com pomares em exploração, 

onde a ocupação arbórea se assume assim como obstáculo ao alcance visual reduzindo a efetiva 

visibilidade que é de curto alcance.  

 

A Solução A entre os km 3+000 e a Rotunda A2 (4+200), desenvolve numa sucessão de aterro /escavação 

com alturas reduzidas, numa zona de pomares de moderada qualidade visual, em que a ocupação do solo 

aliada à reduzida visibilidade determina uma elevada a moderada absorção visual, implicando uma baixa a 

pontualmente moderada sensibilidade da área. Considera-se assim, dada a moderada magnitude da 

alteração morfológica, face à também reduzida / moderada sensibilidade da área, que esta passagem da 

Solução A produza no território um impacte visual pouco significativo, embora com fragmentação de 

propriedades de grande dimensão, caso da quinta do Calhau.  

 

Apesar da proximidade ao Bairro do Major antes da Rotunda A2, este bairro encontra-se contudo na 

encosta exposta a sul de uma elevação suave, enquanto a rotunda se encontra implantada na encosta 

exposta a nascente, resguardando assim este bairro da intrusão provocada por esta ocorrência. Considera-

se assim, dada a moderada magnitude da ocorrência, que o impacte visual seja pouco significativo, 

afetando sobretudo a que o edificado adjacente mais próximo é uma oficina automóvel na adjacência da EM 

516-3 onde se implantará rotunda A2. 

 

Da Rotunda A2 à Rotunda A3 segue-se uma escavação na continuidade da encosta e depois um aterro de 

reduzida altura, em área mais deprimida virada a nordeste, associada à ribeira de Marim. A presença de 

pomares na encosta e área agrícola na área mais deprimida, aliada à reduzida visibilidade determina uma 

elevada a moderada absorção visual, considerando-se assim que esta passagem produza no território um 

impacte visual pouco significativo face à também à moderada a baixa sensibilidade da área. 
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A Solução B entre o km 2+800 e a rotunda B4 (km 3+900) desenvolve-se a norte da Solução A, numa 

escavação na mesma encosta exposta a sul, classificada de moderada a baixa qualidade visual, em que a 

ocupação do solo (pomares e área agrícola) aliada à reduzida visibilidade determina uma elevada a 

moderada absorção visual. A sensibilidade que é variável pela oscilação da absorção e qualidade, varia 

entre moderada a baixa. Considera-se assim que face à também moderada sensibilidade da área, esta 

passagem produza no território um impacte visual pouco significativo, embora com fragmentação de 

propriedades, destacando-se a Quinta (Lourenço Amaro) na sua parte sul. 

 

De facto, a presença de volumes proporcionada pela ocupação arbórea existente (pomares mistos), 

concorrendo como obstrução visual, determina que este território seja na generalidade pouco suscetível à 

introdução de um elemento exógeno, determinando que o impacte produzido seja pouco significativo. 

 

A Rotunda B4 executa-se no mesmo local da Rotunda A2 sendo por isso os seus impactes semelhantes 

aos da Solução A.  

 

Da Rotunda B4 à Rotunda B5, a Solução B desenvolve-se agora a sul da Solução A, praticamente de nível 

com o terreno existente, numa área de pomar tradicional de qualidade moderada com reduzida visibilidade 

que determina uma elevada a moderada absorção visual e daqui resulta moderada a baixa. 

 

 

28. Apresentar a simulação visual do projeto sobre fotografia real, com registo ao nível do solo, das situações 

mais sensíveis, como rotundas ou proximidade a habitações ou conjuntos habitacionais. Acompanhar de uma 

análise crítica e conclusiva. 

No kmz com as soluções de projeto sobre fotografia aérea do Google Earth e uma base de dados elementar 

associada, que se apresenta no Anexo E, visualiza-se a sua implantação sobre o terreno e nomeadamente 

quando se desenvolve em aterro ou escavação, se executam rotundas ou se desenvolve em estradas 

existentes com vias canalizadoras laterais para o tráfego local.  

 

 

29. Apresentar a simulação visual do Projeto em planta aérea do traçado para todas as soluções em avaliação. A 

sobreposição do projeto não se deve reduzir à linha da sua diretriz mas sim a toda a largura da via e respetivos 

troços. 

Constitui a FIG. IV.2 do EIA apresentada na metodologia geral do Capitulo IV, com o propósito de servir de 

enquadramento de base à caracterização da situação atual de todos os descritores ambientais.  
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30. Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos com a representação gráfica de todos os projetos existentes, em 

construção e projetados que fiquem inscritos na Área de Estudo.  

No Anexo D apresenta-se a carta de impactes cumulativos da paisagem que foi elaborada, contemplando 

as principais áreas industriais existentes na área do projeto, rede viária, linhas elétricas e subestações 

elétricas. 

 

O projeto da Circular de Olhão que constitui o principal projeto previsto para zona, a qual tendo 

características em grande parte agrícolas não apresenta outras intenções que não o uso urbano nas áreas 

definidas em PDM, assim como as áreas industriais em espaços também já definidos para tal e onde se 

implantam no essencial as indústrias existentes.  

 

 

31. Apresentar a análise de impactes indiretos, potencialmente gerados/induzidos pelo projeto, na Fase de 

Exploração, sobre a ocupação/alteração/transformação do território delimitado pela Área de Estudo e 

consequente alteração/artificialização da Paisagem futura com resultado da implementação do Projeto. Nessa 

projeção, deve ser tido em consideração os instrumentos de ordenamento do território, mas sempre na perspetiva 

da Paisagem considerando-se o efeito cumulativo com outros projetos previstos. 

O projeto desenvolve-se na envolvente noroeste/norte/nordeste da cidade de Olhão, em espaços que 

mantêm características de ruralidade peri-urbana, com espaços agrícolas em produção ou incultos, mas em 

que se verifica também a ocorrência de dinâmicas de expansão periférica do centro urbano, sobretudo na 

função habitação, primária ou secundária (urbanizações ou espaços de moradias dispersas, alguns espaços 

empresariais e equipamentos), bem como pequenos aglomerados de matriz rural (Brancanes, Piares) com 

uma estrutura de dispersão estruturada ao longo das rodovias. 

 

O traçado da futura Circular de Olhão, inserido nesta malha, contorna por norte a área urbana de Olhão, 

onde atualmente se desenvolve a EN125, inserida no próprio tecido urbano 

 

Ambas as soluções em estudo atravessam esta zona que é assim de características agrícolas com uma 

ocupação urbana e dispersa, num espaço de polarização direta do centro urbano de Olhão, onde subsistem 

dinâmicas importantes ao nível da atividade agrícola. Toda a zona é atravessada por uma densa rede de 

estradas e caminhos municipais, algumas delas com desenvolvimento aproximadamente radial em relação 

à cidade de Olhão (caso da EN2-6, EM516-3, e Estrada de Quelfes) e muitas outras, de menor importância, 

que possibilitam as acessibilidades mais locais. 
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Os principais impactes que decorrem da presença de todas estas infraestruturas são identificáveis no geral 

como tendo impactes negativos em termos da ocupação do solo e alteração do seu uso, do ruído e dos 

efeitos visuais e riscos de colisão/mortalidade da fauna e de fragmentação de habitats, e impactes positivos 

ao nível das acessibilidades, desenvolvimento socioeconómico, possibilidade de instalação de novas 

atividades e habitação, criação de emprego, funcionando como suporte à atividade humana. 

 

Refira-se, contudo, que na área de estudo a instalação de novas atividades e áreas urbanas está afeta ao 

definido em termos de ordenamento do PDM de Olhão em que os espaços se mantêm com usos agrícolas e 

as áreas urbanas se mantêm nos perímetros definidos, assim como as áreas industriais, pelo que não se 

esperam alterações estruturais com significado na paisagem, para além do ocorrido com a implantação da 

Circular de Olhão. 

 

 

32. Com base na informação obtida na cartografia solicitada (incluindo as bacias visuais por troço) e a reanálise 

dos impactes (visuais e estruturais), realizar uma avaliação crítica ao projeto, a qual deve ser conclusiva quanto à 

aceitabilidade da afetação gerada pelo projeto face à paisagem em presença. 

A Circular de Olhão tem inevitáveis alterações na paisagem e, neste caso concreto, como o traçado de 

qualquer uma das soluções ou suas combinações entre si, atravessa áreas agrícolas, na proximidade de 

povoações, onde as alterações visuais irão ter significância, mas de magnitude moderada.  

 

De facto, a suave morfologia da área de estudo permitindo uma boa adaptação da estrada ao relevo natural, 

determina que as alterações na paisagem sejam na sua maioria pouco significativas, patente nas 

dimensões reduzidas dos taludes. A reduzida significância das alterações morfológicas, aliada por um lado 

à compartimentação do território, usos de estradas existentes, mas também a uma ocupação com larga 

presença do estrato arbóreo, implica que a nova estrada não se assuma como uma intrusão visual 

significativa, tanto mais que o território é também já bastante humanizado. As bacias visuais elaboradas 

para as duas soluções A e B são iguais ou com diferenças ínfimas. 

 

As zonas das rotundas, por constituírem maior ocupação de espaço e intrusão visual e/ou se situarem na 

proximidade de observadores, são os locais que implicam o impacte mais significativo na alteração visual da 

paisagem, por determinarem uma maior afetação da mesma. Considera-se contudo que estas rotundas, se 

devidamente integradas na envolvente, através de um adequado Projeto de Integração Paisagística, 

poderão contribuir para uma beneficiação do espaço, conferindo uma maior organização espacial a alguns 

dos locais onde se implantam, que nalguns casos são atualmente cruzamentos ou entroncamentos pouco 

estruturados e desinseridos em termos urbanísticos (caso da Rotunda A3, junto ao cemitério, as Rotundas 

A2 / B4, numa curva de reduzida geometria e visibilidade da estrada, a Rotunda B2, num cruzamento 

descaracterizado à entrada de Belmonte). 
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Pode-se assim considerar que o novo traçado não produzirá, na generalidade, impactes visuais negativos 

significativos na paisagem, independentemente da alternativa escolhida e os impactes previstos poderão 

ainda ser minimizados se cumpridas as medidas referidas, quer durante a fase de construção, quer após a 

conclusão da obra, de entre as quais se destaca naturalmente a implementação do Projeto de Integração 

Paisagística. 

 

 

33. Apresentar eventuais medidas de minimização de acordo com a avaliação e análise crítica realizada sobre a 

informação solicitada. 

Consideram-se as medidas já indicadas adequadas.  

 

 

34. Apresentar as orientações, pelas quais o Projeto de Integração Paisagística se deve pautar, tendo em 

consideração as soluções e as suas combinações, ou seja, devem também ser dirigidas a cada troço em 

avaliação em função do tipo e gravidade da afetação. 

O projeto carateriza-se por apresentar, em ambas as soluções, taludes de reduzida altura e extensão e 

quase sempre de aterro. Tem ainda a particularidade de integrar várias rotundas em cada solução, que 

constituirão os elementos de maior impacte visual, onde as preocupações de integração paisagística têm 

que ser também articuladas com os aspetos de visibilidade e segurança rodoviária e as orientações da 

Câmara Municipal de Olhão, face à inserção / articulação da circular de Olhão, com a rede viária municipal e 

num tecido urbanizado. 

 

Em termos formais, a intervenção proposta para a fase de projeto de execução consistirá nas ações 

necessárias à integração na paisagem das zonas anteriormente referidas (taludes e rotundas), tendo como 

principais objetivos os seguintes: 

• Minorar a destruição do solo e da vegetação existente, preservando-a nas áreas não sujeitas a 

movimentos de terras; 

• Reconstituir e valorizar a paisagem, de harmonia com a ocupação envolvente, às áreas 

intervencionadas; 

• Instalar um coberto vegetal que promova a integração paisagística das áreas intervencionadas, 

dando prioridade à utilização de espécies bem adaptadas às condições dos locais de intervenção, 

com espécies a selecionar prioritariamente da flora espontânea da região de modo a contribuir para 

uma maior diversidade ecológica e fomentar o surgimento das espécies características dessa flora, 

de acordo com o Projeto de Integração Paisagística a elaborar em fase de projeto de execução.  
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3 - RESUMO NÃO TÉCNICO 

35 Apresentar com maior pormenorização e descriminada pelas fases de construção e exploração a informação 

constante no ponto 7. “As Medidas de Minimização” a qual se considera demasiadamente superficial não 

permitindo uma correta análise das medidas de minimização.  

36. Refletir no RNT reformulado a informação adicional atrás solicitada no âmbito da avaliação técnica do EIA. 

O RNT reformulado é apresentado em volume autónomo com a data de abril de 2019. 
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Procedimento de AIA nº 3252: “EN125 – Circular de Olhão” 

Da análise efetuada ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto em fase de Estudo Prévio da “EN125 - 

Circular de Olhão”, a Comissão de Avaliação (CA), a 26 de fevereiro de 2019, ao abrigo do nº 9 do artigo 14º 

do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, considerou necessário, para o 

prosseguimento do processo de AIA, a apresentação de informação adicional, de acordo com o que de seguida 

se refere: 

Descrição Projeto 

1. Relativamente ao Estudo de tráfego apresentado, justificar o aumento da circulação futura, face às 

alterações de parque automóvel que se prevê venham a ocorrer na Europa, inclusive com a mobilidade 

elétrica.  

2. Referir o nível de serviço do projeto, para os quatro Trechos e, para os anos 2021, 2031 e 2041. 

3. Referir qual a percentagem de pesados considerada para os anos 2021, 2031 e 2041. 

4. Mencionar, face à existência de elevado tráfego sazonal durante o período de verão, qual o valor máximo 

diário previsto. 

5. Identificar em tabela todos os caminhos interferidos que será necessário restabelecer, mencionando, 

sempre que possível de que forma se efetuará o seu restabelecimento, e que acréscimos de extensões 

estão em causa em termos dos novos percursos a efetuar. 

6. Complementar os objetivo e justificação do projeto, os quais são apresentados de forma muito resumida. 

Ecologia 

7. Fornecer os elementos referentes à fauna, flora e habitats em formato shapefile. 

Solo e Usos do Solo 

8. Solicitar parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional relativamente à afetação de solos 

incluídos na Reserva Agrícola Nacional. 

9. Identificar no texto e bibliografia as datas das coberturas utilizadas para os ortofotomapas e para a Carta 

Militar, bem como especificar a que se refere a cartografia do CNIG utilizada e a respetiva data. 

Socioeconomia 

10. No âmbito da dinâmica populacional atualizar os dados ao nível da demografia posteriores a 2011. 

11. Caraterizar os movimentos pendulares nomeadamente através da dinâmica da população estudantil no 

concelho.  

12. Identificar e avaliar os potenciais impactes que poderão ocorrer nos proprietários ou arrendatários dos 

terrenos das áreas agrícolas de pequena e media dimensão, em produção. 

13. Identificar para cada trecho as habitações mais próximas do traçado, diferenciando as que têm uso 

habitacional e as que correspondem a apoios agrícolas e/ou ruinas. 
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Alterações Climáticas 

Vertente Mitigação: 

14. Considerar a Política Climática Nacional aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, 

de 30 de julho, que contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 

2020/2030). O PNAC 2020/2030 estabelece um conjunto de medidas setoriais e elenca um conjunto de 

opções de políticas e medidas para assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões 

nacionais de gases com efeito de estufa (GEE) de forma a contribuir para alcançar uma meta de -18 a -

23% em 2020 e -30 a -40% em 2030 face a 2005. 

15. Considerar o compromisso assumido pelo Governo Português em dezembro de 2016 (na COP 22) de 

atingir a neutralidade carbónica em 2050. Neste contexto, em outubro de 2017, teve lugar o lançamento 

dos trabalhos do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), que tem como objetivo a 

identificação de trajetórias custo-eficazes para a prossecução deste objetivo nacional e a identificação dos 

principais vetores e opções de descarbonização a prosseguir no país nos próximos 30 anos, encontrando-

se em consulta pública os primeiros resultados deste exercício. 

16. Relativamente aos documentos apresentados, analisar as emissões de GEE numa perspetiva de 

mitigação às AC e não englobadas no fator “Qualidade do Ar”. 

17. Tendo em conta que se refere que é expectável o aumento do volume de tráfego, realizar uma estimativa 

das emissões de GEE inerentes ao projeto, tanto na fase de construção como na fase de exploração. 

Assim, assegurar uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE, compatível com os referidos 

objetivos, devendo ser introduzidas, por exemplo, medidas de minimização de emissões, nomeadamente 

através da implementação de medidas de mobilidade sustentável, aumento da eficiência energética, entre 

outras. 

Património 

18. Identificar os potenciais acessos (com implantação cartográfica) a utilizar durante a obra e a avaliar os 

respetivos impactes. 

Paisagem 

19. Apresentar as cartas militares sobre as quais se sobrepõe a cartografia apresentada (Hipsometria, 

Declives, Unidades de paisagem, Qualidade Visual, Absorção visual e Sensibilidade Visual) bem como as 

Cartas de Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual com resolução compatível com uma 

leitura fácil e adequada da informação representada. Para toda a cartografia, a sobreposição gráfica do 

projeto deve incluir também a representação gráfica das ocorrências – aterros e escavações - do mesmo e 

não apenas a linha da diretriz. 

20. Apresentar a Carta de Unidades de Paisagem. A Área de Estudo, na forma de buffer, deve constar sempre 

em toda a cartografia, mesmo quando a base cartográfica é meramente ilustrativa/indicativa. No presente 

caso, e dada a escala do projeto, a base cartográfica deve ser a Carta Militar à Escala 1: 25.000 ou sobre 

o orto a igual escala desde que seja garantida a adequada leitura do mesmo.  

21. Apresentar a Carta de Qualidade Visual com a representação gráfica das ocorrências – aterros e 

escavações – do projeto. Apresentar em quadro, as áreas, em hectares, das classes de Qualidade Visual 

e a área total da Área de Estudo. 
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22. Reformular a Carta de Capacidade de Absorção, tendo em conta que os critérios para a distribuição de 

pontos de observação devem garantir sempre coerência no resultado final. Há pequenos aglomerados que 

não foram considerados, por vezes com dimensão igual, ou representatividade, e outros que foram 

considerados como pontos de observação. Por outro lado, não se revela coerente que uma parte da malha 

urbana de Olhão, com idênticas características seja inserida numa classe de Capacidade de Absorção 

muito distinta de uma outra adjacente.  

23. Proceder à correção da Carta de Sensibilidade Visual de acordo com a matriz apresentada e substituir e 

rever o texto de caracterização apresentado, uma vez que o expresso graficamente na Carta de 

Sensibilidade Visual não traduz a matriz do “Quadro IV. 42 – Classes de Sensibilidade Visual da 

Paisagem” apresentada na Página 255 do EIA. 

24. Apresentar num quadro a quantificação da área, em unidade de “ha”, das classes de Qualidade Visual 

afetadas na sua integridade visual por cada uma das bacias visuais, apresentadas no EIA, das soluções 

em avaliação. Ou seja, para a área total de cada uma das classes quantificada para a Área de Estudo 

quantificar a parte afetada de cada uma dessas classes pela bacia visual de cada solução. Realizar uma 

análise comparativa e uma interpretação dos resultados. 

25. Apresentar as bacias visuais dos troços (e não dos trechos) de cada uma das soluções que são 

diretamente comparáveis, ou seja entre cada uma das ligações entre soluções. Para cada troço 

diretamente comparável deve ser apresentada a quantificação das áreas das classes de Qualidade Visual, 

de acordo com as mesmas orientações referidas na questão anterior. Efetuar uma análise comparativa e 

uma interpretação conclusiva dos resultados e a classificação dos impactes visuais entre troços. 

26. Avaliar os impactes estruturais – desmatação, desflorestação, alteração do relevo – que ocorrem 

sobretudo na Fase de Construção, para cada uma das soluções assim como também, na Análise 

Comparativa, entre cada um dos trechos que são diretamente comparáveis. Importa referir que o abate de 

árvores assume valores significativos pelo que deve ser feita uma estimativa aproximada no sentido de 

proceder à avaliação e classificação dos impactes a este nível e das soluções. A classificação dos 

impactes estruturais/funcionais deve ser realizada de acordo com todos os parâmetros de classificação em 

uso. 

27. Avaliar adequadamente os impactes os estruturais/funcionais para a Solução A, na extensão entre o Km 

1+000 e a Rotunda A1, incluindo esta última, dado que o que é exposto no EIA se reduz a uma descrição 

do traçado. Igual avaliação deve ser realizada para a extensão entre a Lig. A-B-2 e a Rotunda A3 (Solução 

A) e a Lig. B-A-2 e a Rotunda B5 (Solução B). Dado que a construção implica perdas relevantes de valores 

visuais a avaliação deve incluir também a perda de valor cénico associado ao abate da vegetação para 

cada extensão referida e de forma comparativa. 

28. Apresentar a simulação visual do projeto sobre fotografia real, com registo ao nível do solo, das situações 

mais sensíveis, como rotundas ou proximidade a habitações ou conjuntos habitacionais. Acompanhar de 

uma análise crítica e conclusiva. 

29. Apresentar a simulação visual do Projeto em planta aérea do traçado para todas as soluções em 

avaliação. A sobreposição do projeto não se deve reduzir à linha da sua diretriz mas sim a toda a largura 

da via e respetivos troços. 

30. Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos com a representação gráfica de todos os projetos existentes, 

em construção e projetados que fiquem inscritos na Área de Estudo.  

31. Apresentar a análise de impactes indiretos, potencialmente gerados/induzidos pelo projeto, na Fase de 

Exploração, sobre a ocupação/alteração/transformação do território delimitado pela Área de Estudo e 

consequente alteração/artificialização da Paisagem futura com resultado da implementação do Projeto. 
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Nessa projeção, deve ser tido em consideração os instrumentos de ordenamento do território, mas sempre 

na perspetiva da Paisagem considerando-se o efeito cumulativo com outros projetos previstos. 

32. Com base na informação obtida na cartografia solicitada (incluindo as bacias visuais por troço) e a 

reanálise dos impactes (visuais e estruturais), realizar uma avaliação crítica ao projeto, a qual deve ser 

conclusiva quanto à aceitabilidade da afetação gerada pelo projeto face à paisagem em presença. 

33. Apresentar eventuais medidas de minimização de acordo com a avaliação e análise crítica realizada sobre 

a informação solicitada. 

34. Apresentar as orientações, pelas quais o Projeto de Integração Paisagística se deve pautar, tendo em 

consideração as soluções e as suas combinações, ou seja, devem também ser dirigidas a cada troço em 

avaliação em função do tipo e gravidade da afetação. 

RNT 

35. Apresentar com maior pormenorização e descriminada pelas fases de construção e exploração a 

informação constante no ponto 7. “As Medidas de Minimização” a qual se considera demasiadamente 

superficial não permitindo uma correta análise das medidas de minimização.  

36. Refletir no RNT reformulado a informação adicional atrás solicitada no âmbito da avaliação técnica do EIA. 
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Fátima Teixeira

From: Raquel Caeiro [raquel@agriproambiente.pt]
Sent: segunda-feira, 21 de agosto de 2017 16:19
To: 'Fátima Teixeira'
Cc: Ana Cunha
Subject: FW: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR 

DE OLHÃO" - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Attachments: OFI- 951-2011.pdf; INF 118-2011.pdf

 
 

De: Gabinete do Diretor Regional [mailto:gabdirector@drapalgarve.gov.pt]  
Enviada em: segunda-feira, 21 de agosto de 2017 16:14 
Colocada em: Recebidos 
Conversação: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido 
de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais 
Assunto: FW: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de 
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais 
 

Exm.ª Senhora 
Drª Fátima Teixeira 
 
 
 
Encarrega-me o Sr. Diretor Regional, Eng.º Fernando Severino, em resposta ao pedido formulado pela 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. , de  transmitir que consideramos atualizadas e adequadas as 
nossas considerações expostas na INF 118-2011-DSAP-DAPA, enviada através do nosso Ofício 951-2011-
DSAP-DAPA ambos com data de 12.05.2011, em anexo. 
  
Relativamente às outras questões informamos o seguinte: 
 
   
Perímetros de rega 

Não existem perímetros de rega públicos, apenas regadios individuais com captações de águas

subterrâneas. 

 

Emparcelamentos rurais 

Não existem. 

 

Aproveitamentos hidroagrícolas 

Não existem aproveitamentos hidroagrícolas públicos. 

 

Infraestruturas hidráulicas 

Não existem infraestruturas hidráulicas relevantes para a atividade agrícola. 

 

 

Áreas agrícolas de valor a preservar 

Todas as áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional. 
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Localização de pivots 

Não existem pivots. 

 

 

Principais culturas 

1. Poente 

1. Alguns pomares de citrinos a poente. 

2. Áreas de sequeiro 

2. Norte 

1. Alguns pomares de citrinos 

2. Algumas estufas 

3. Nascente 

1. Áreas agrícolas com menor expressão. 

 

 

Associações agrícolas 

Os proprietários das explorações agrícolas poderão, eventualmente, ser associados das seguintes 

entidades: 

 

1. Cooperativa Agrícola “ A Esperança de Moncarapacho” - Telef: 289 792 204 

2. CACIAL - Cooperativa Agrícola dos Citricultores do Algarve – Telef: 289 816 402   

3. FRUSOAL - Frutas Sotavento Algarvio - Telef: 281 950 400  

4. MADREFRUTA – Centro de Vendas Hortofrutícolas Lda - Telef: 289 710 260  

5. AJAP – Associação dos Jovens Agricultores de Portugal - Telef: 289 994 515 

  

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
 Isabel Morgado 

Secretaria da Direção 
Email: gabdirector@ drapalgarve.gov.pt 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 
Apartado 282 - Patacão - 8001 - 904 FARO  
Telefone 289 870 775 Fax 289 870 789 
www. drapalgarve.gov.pt 
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De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]  
Enviada: segunda-feira, 10 de julho de 2017 15:02 
Para: gabdirector@drapalg.min-agricultura.pt 
Assunto: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de 
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais 
Importância: Alta 
 
 
Exmos. Senhores, 
 
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”. 
 
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, 
SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal, 
S.A.) e no âmbito do qual, a empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a 
DRAP Algarve no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista o levantamento de 
eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização e elaboração do Estudo de Impacte Ambiental. 
 
A este pedido de informação, a DRAP Algarve respondeu através de ofício datado de 24 de maio de 2011 (ofício n.º 0951-2011-
DSAP-DAPA; informação n.º 118-2011-DSAP-DAPA), enviando alguns elementos.  
 
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a Comissão de Avaliação 
deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como 
entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos 
pela presente, solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações facultadas no ofício 
acima referido ou outras que julguem de interesse: 
 

� Perímetros de rega; 

� Emparcelamentos rurais; 

� Aproveitamentos Hidroagrícolas; 

� Infraestruturas Hidráulicas; 

� Áreas agrícolas de valor a preservar; 

� Localização de pivot’s; 

� Principais culturas; 

� Associações agrícolas. 

 
Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da informação. 
 
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email: 
 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 

 
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.  

 
     Fátima Teixeira, Dra. 
(Coordenadora dos Estudos Ambientais) 

 
 
Anexo: Carta com a localização da Área do Projeto. 
 

 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 
e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15722 (20170710) 

__________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15722 (20170710) 

__________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15951 (20170821) 

__________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 
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ANEXO E 

KMZ DO PROJETO 
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