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1 -  INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) da A16 / IC16 – Lanço Nó da CREL (IC18) / 

Lourel (IC30). 

 

O IC16 que está também classificado como auto-estrada A16, está actualmente inserido 

numa concessão rodoviária, designada de Concessão Grande Lisboa, atribuída em Janeiro 

de 2007 e por um período máximo de 30 anos à LUSOLISBOA – Auto – Estradas da 

Grande Lisboa, S.A., e que engloba um vasto conjunto de vias em exploração e a construir 

na região da Grande Lisboa. 

 

Em termos rodoviários, o IC16 corresponde a uma via radial alternativa ao IC19, que faz 

actualmente a ligação entre a CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa) e a CREL 

(Circular regional Exterior de Lisboa) e posteriormente, com a entrada em serviço do 

presente lanço (Nó da CREL / Lourel), o prolongamento até Sintra, permitindo a captação 

de tráfego em toda a zona exterior à CRIL e uma maior acessibilidade às principais áreas 

suburbanas de Lisboa (FIG. 1). 
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Este lanço do IC16 inicia-se no IC18, também conhecido por Circular Regional Exterior de 

Lisboa (CREL) na zona de Massamá / Alto Colaride e termina na A16 / IC30 também 

inserida na Concessão da Grande Lisboa, já perto de Sintra na zona de Lourel, permitindo 

a conclusão do traçado do IC16, conforme definido no Plano Rodoviário Nacional. 

 

Em termos administrativos a sua localização ocorre no concelho de Sintra, freguesias de 

Belas, Agualva, Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins, Sintra (Santa Maria e São Miguel) 

(FIG. 2). 

 

A entidade proponente é a LUSOLISBOA – Auto-Estradas da Grande Lisboa, S.A., a qual 

está sujeita em matéria de licenciamento de Estudos e Projectos, à tutela do Ministério das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações, exercida através das Estradas de Portugal – 

E.P.E.. 

 

O projecto foi sujeito em fase de Estudo Prévio a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), no 

âmbito do então designado “IC16 – Lanço Belas / Lourel”, cuja conclusão ocorreu em 

Setembro de 2001, com a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à  

Solução II. 

 

Face ao Estudo de Prévio, o traçado do Projecto de Execução exclui contudo os nós de 

início (nó com o IC18 – CREL) e final (nó do Lourel com o IC30) por os mesmos terem 

sofrido alterações de localização que os posicionou fora do corredor aprovado em Estudo 

Prévio e que serão, por isso, alvo da respectiva avaliação ambiental em sede de Estudo de 

Impacte Ambiental, em fase de Projecto de Execução. Integra, por outro lado, mais dois 

novos nós que o previsto em Estudo Prévio, referentes ao Nós de Idanha e de Mira Sintra 

para a articulação com as Circulares Nascente e Poente do Cacém, também já com a 

respectiva aprovação ambiental, que data de Outubro de 2004. 

 

Pelo facto do IC16 ter sido transformado numa via portajada pela sua inclusão na 

Concessão da Grande Lisboa, definem-se também, neste projecto, os locais para as 

praças de portagem e área de serviço. 
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O principal objectivo do RECAPE a que se refere este Sumário Executivo é o de verificar a 

conformidade ambiental do Projecto de Execução, com a Declaração de Impacte Ambiental 

relativa à fase de Estudo Prévio. Neste contexto, o RECAPE procura descrever e justificar 

a conformidade ambiental do projecto e o cumprimento das condições impostas na DIA. Do 

IC16 e também na DIA das Circulares Nascente e Poente, no que aos Nós de Idanha e 

Mira Sintra diz respeito. 

 

O RECAPE é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao regime 

jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de 

Novembro e Declaração de rectificação nº 2/2006, de 2 de Janeiro. 

 

O RECAPE é composto pelos seguintes volumes: Sumário Executivo; Relatório Técnico; 

Anexos; Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra; e Plano Geral 

de Monitorização. 

 

Inclui ainda os projectos de execução de medidas de minimização relativos ao Projecto de 

Integração Paisagística (Volume 9 do Projecto de Execução) e Projecto de Medidas de 

Minimização do Ambiente Sonoro (Volume 21.2 do Projecto de Execução) apresentados 

em volumes próprios anexos ao RECAPE. 

 

A estrutura do presente Sumário Executivo foi definida tendo em conta o Anexo IV da 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Este documento, destinando-se a publicitação junto ao 

público, resume as principais informações que constam dos restantes volumes de 

RECAPE, considerando as seguintes secções: 

 

- Introdução; 

- Antecedentes do Projecto; 

- Descrição do Projecto; 

- Conformidade do Projecto de Execução com a DIA; 

- Medidas de Minimização e Planos de Monitorização Ambiental; 

- Conclusões. 
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2 -  ANTECEDENTES DO PROJECTO 

O projecto actualmente em avaliação foi sujeito, em fase de Estudo Prévio, ao respectivo 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), correspondendo ao projecto então 

designado por “IC16 – Lanço Belas / Lourel”. 

 

A sua conclusão ocorreu em Setembro de 2001 com a emissão da Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) favorável à Solução II, condicionada ao cumprimento das medidas 

propostas no Estudo de Impacte Ambiental, acrescidas das medidas listadas no anexo à 

DIA, propostas pela Comissão de Avaliação. 

 

A Solução II corresponde à solução que se desenvolve mais a Sul, iniciando-se na zona do 

Alto Colaride através de um novo nó a prever com a CREL (Circular Regional Exterior de 

Lisboa), entre os nós já existentes de Queluz e Belas. Desenvolve-se depois, de um modo 

geral, por Norte dos principais aglomerados urbanos estabelecidos em torno do IC19 e da 

linha férrea de Sintra (Massamá, Cacém, Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins), vindo a 

confluir na zona de Sacotes com a Solução I, cujo desenvolvimento seguiu sempre mais a 

Norte, pela zona de Belas. A partir deste ponto e até ao final do traçado, na confluência 

com o IC30, no Lourel, os traçados das duas soluções eram coincidentes. 

 

Para a fase de Projecto de Execução e para além da adopção da Solução II, a DIA 

considera que o projecto deverá contemplar as medidas de minimização propostas no EIA 

e as listadas no seu anexo, proceder à realização de estudos / trabalhos complementares 

nomeadamente no âmbito do património e qualidade da água e definir os planos de 

monitorização. 

 

Posteriormente à emissão da DIA foi ainda feita uma proposta de aditamento com base no 

Ofício 3329, de 4 de Janeiro de 2002, proveniente do Ministério da Cultura relativo à 

consideração de medidas de minimização complementares propostas pelo então Instituto 

Português do Património Arquitectónico (IPPAR), para dois valores patrimoniais 

importantes que são interferidos pela Solução II: a Quinta do Molhapão e o Aqueduto da 

Mata. 
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O IC16 passou entretanto a fazer parte de uma concessão rodoviária, Concessão da 

Grande Lisboa, cujo processo de concurso só veio a ficar concluído em Janeiro de 2007. 

Por esta razão e face à data de emissão da DIA (Setembro de 2001) e ao facto de já estar 

prevista, na altura do Estudo Prévio, a inclusão do IC16 numa concessão, o Secretário de 

Estado do Ambiente, emitiu em 28 de Julho de 2006, a prorrogação da validade da DIA por 

mais 2 anos, ao abrigo da qual se faz assim a presente avaliação de conformidade do 

projecto de execução. 

 

O presente RECAPE constitui entretanto uma reformulação de uma primeira versão, 

entregue em Outubro de 2007 para apreciação na Agência Portuguesa do Ambiente, e ao 

abrigo da qual a Comissão de Avaliação nomeada, considerou ser necessário o 

desenvolvimento de estudos complementares, nomeadamente ao nível da Qualidade do 

Ar, Ambiente Sonoro, Recursos Hídricos e Ordenamento e Socioeconomia. 
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3 -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O IC16 ao longo do seu desenvolvimento contorna por Norte os principais aglomerados do 

concelho de Sintra que se estabeleceram em torno da linha férrea de Sintra e do IC19, 

constituindo deste modo uma via alternativa ao IC19 que ajudará ao descongestionamento 

do tráfego e à melhoria de acessibilidade na zona Poente da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

Na FIG. 3 representa-se o projecto em estudo à escala 1: 25 000. 

 

A sua extensão é de 9,6 km, estando, pelas razões expostas no ponto 1, fora do âmbito do 

presente projecto os nós de articulação com a CREL e o IC30. 

 

O traçado inicia-se assim logo após o nó com a CREL com o estabelecimento da praça de 

portagem junto à zona do Bairro João da Nora, logo de seguida ocorre o nó de Idanha  

(km 0+900) sobre a EM580, servindo este para a articulação com a rede existente e com a 

futura Circular Nascente do Cacém, através de uma rotunda a estabelecer com a zona 

industrial do Alto Colaride. Segue-se um curto trecho até novo nó, o do Cacém (km 1+900) 

que se articula com a EN250 na proximidade desta localidade. 

 

O traçado segue depois segundo um alinhamento adjacente ao bairro do Grajal e que lhe 

vai permitir atingir de novo a EN 250, na zona de Mira Sintra e do quartel da Carregueira e 

aqui estabelecer um novo nó, nó de Mira Sintra (km 3+800), que fará a articulação com a 

futura Circular Poente do Cacém e com a rede existente através de uma rotunda. 

 

O traçado inflecte depois para Norte entrando numa zona de cariz mais rural, onde passa 

nos limites da Tapada dos Coelhos e da Quinta do Molhapão, contorna depois a povoação 

da Tala e estabelece em seguida o nó do Telhal (km 5+700) com a EM 544, junto à Casa 

de Saúde do Telhal. Continua numa orientação para Norte passando junto à pedreira Maria 

Dias prevendo-se logo de seguida a implantação da área de serviço junto à encosta que 

delimita por Norte a pedreira.  
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Entra de seguida numa área aplanada e com uma ocupação reduzida até cruzar de novo a 

EN250 junto a Sacotes, onde estabelece novo nó, nó de Sacotes (km 8+800) e onde se 

estabelece também a praça de portagem do final do lanço. O traçado vem a terminar ao  

km 9+600, a Ponte da EN250 e da área industrial que se estabelece ao longo desta via até 

ao Lourel. 

 

A via será dotada de uma área de serviço localizada de ambos os lados da via, entre os  

km 7+300 / 7+700 (lado esquerdo) e km 7+200 / 7+000 (lado direito). As praças de 

portagem localizam-se no início e no fim do lanço, respectivamente, cerca dos km 0+050 / 

km 0+550 e km 8+000 / km 8+300. 

 

Ao longo do seu desenvolvimento são 15 as vias restabelecidas tendo-se procurado que a 

sua localização fosse a mais adequada e que a distância entre elas se situasse em regra 

entre 500 e 1000 metros. Destes restabelecimentos, 4 correspondem a passagens 

superiores (PS), 4 a passagens inferiores (PI), 2 a passagens agrícolas (PA) e os restantes 

correspondem a restabelecimentos sob a forma de caminhos paralelos. Apresenta ainda 

uma passagem superior para restabelecimento da linha de caminho de ferro do Oeste, bem 

como, um conjunto de serventias agrícolas que permitem aceder de forma directa a todas 

as parcelas interferidas pelo traçado e que não são objecto de expropriação. 

 

No restabelecimento do sistema de drenagem natural, o projecto contempla dois viadutos, 

que atravessam a ribeira da Tala na Quinta do Molhapão (122 m de extensão) e a ribeira da 

Jarda (200 m de extensão) antes do nó do Telhal, criando secções de vazão largamente 

excedentárias. Estão previstas ainda 46 passagens hidráulicas dimensionadas para um 

período de retorno de 100 anos, sendo 19 em plena via e 27 nos ramos dos nós ou nos 

restabelecimentos. 

 

Com o objectivo de evitar a expropriação de algumas habitações ou acautelar a afectação 

de caminhos que se situam próximo dos limites da auto-estrada considera-se ainda a 

execução de 15 muros de suporte.  
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Dos movimentos de terras previstos para a implantação da estrada resultará um saldo final 

negativo de 64 328 m3, que tem que ser obtidos fora da obra. De referir também que do 

total de 2 083 783 m3 de terras a escavar, prevê-se que apenas uma pequena percentagem 

do desmonte venha a ser executada com recurso a explosivos. 

 

O pavimento a implementar corresponde ao Betão Modificado de Borracha (BMB) que tem 

associadas características importantes na redução do ruído emitido pela circulação. A via 

será vedada em toda a sua extensão encontrando-se as vedações localizadas no limite da 

zona a expropriar, tendo tipologias diferentes consoante o desenvolvimento da via se faça 

em meio urbano ou meio rural. 

 

O Estudo das Previsões de Tráfego aponta para os valores indicados no quadro seguinte: 

 

Troços Anos Ligeiros 
(veíc./dia) 

Pesados 
(veíc./dia) 

Total 
(veíc./dia) 

Nó A16 / A9 – Nó da Idanha  
2010 24 062 1 041 25 103 
2020 39 739 1 713 41 452 
2036 58 253 2 489 60 742 

Nó da Idanha – Nó do Cacém 
2010 25 643 1 068 26 711 
2020 40 080 1 704 41 782 
2036 60 828 2442 63 270 

Nó do Cacém – Nó de Mira Sintra 
2010 19 839 829 20 668 
2020 32 013 1 317 33 384 
2036 52 418 2 066 54 484 

Nó de Mira Sintra – Nó do Telhal 
2010 13 634 596 14 230 
2020 23 927 957 24 884 
2036 43 493 1 640 45 133 

Nó do Telhal – Nó de Sacotes 
2010 11 236 470 11 706 
2020 20 207 745 20 951 
2036 34 065 1 185 35 250 

Nó de Sacotes – Nó do IC30 
2010 9 802 326 10 128 
2020 15 640 523 16 162 
2036 24 959 798 25 757 

 

O prazo previsto para a execução da obra decorre entre Maio de 2008 e Dezembro de 

2009. 
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4 -  CONFORMIDADE DO PROJECTO DE EXECUÇÃO COM A DECLARAÇÃO DE 
IMPACTE AMBIENTAL 

A aprovação do traçado escolhido pela Comissão de Avaliação foi condicionada à 

integração no Projecto de Execução das recomendações e medidas apresentadas na 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao Estudo Prévio do IC16 e na DIA das 

Circulares Nascente e Poente do Cacém (para os Nós de Idanha e Mira Sintra), a que se 

tentou dar o devido cumprimento, com base: 

 

• no aprofundamento dos estudos que permitiram rectificações pontuais do traçado 

para uma melhor relação com a ocupação e as condicionantes existentes, as 

recomendações da DIA e as pretensões do ordenamento municipal; 

• na realização de estudos complementares com vista à avaliação detalhada dos 

impactes nas áreas do Património, Qualidade da Água e do Ruído e determinação 

das medidas de minimização mais adequadas ao projecto final, conforme indicação 

da DIA. Posteriormente e com base no Parecer da CA à primeira versão do 

RECAPE, desenvolveram-se também novas avaliações da Qualidade do Ar e do 

Ruído; 

• à execução dos projectos de execução das medidas de minimização consideradas 

necessárias: Projecto de Integração Paisagística e Projecto de Protecção Sonora. 

 

As recomendações das DIA’s para a minimização de impactes prendem-se sobretudo com 

as condicionantes patrimoniais e de minimização das afectações socioeconómicas 

relacionadas com demolição de habitações e recomendações para a fase de  

construção. 
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De facto, a zona de implantação do IC16 trata-se de um território muito condicionado do 

ponto de vista de ocupação urbana, sobretudo na sua parte inicial, a que se juntam 

condicionamentos patrimoniais importantes que dizem respeito à intercepção do Aqueduto 

da Mata que é classificado como Monumento Nacional e cuja integridade tem que ser 

mantida; ao facto da Quinta do Molhapão que é também interceptada, estar em processo 

de classificação como Imóvel de Interesse Publico e existir ainda um outro sítio de 

interesse patrimonial em A dos Rolhados interferido pelo traçado do Estudo Prévio e para o 

qual a DIA indica a alteração do traçado. 

 

A todos estes aspectos patrimoniais se atendeu, com rectificações no traçado, sendo que a 

principal medida para evitar a demolição de edifícios no corredor aprovado para o IC16 

correspondeu à alteração que se teve que efectuar na localização do nó da CREL 

deslocando-o mais para Norte para a faixa livre de edificações que se encontra no 

alinhamento da área de serviço Sul da CREL e que por estar fora do corredor aprovado 

será alvo de novo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental com base num 

Projecto e Estudo de Impacte Ambiental a apresentar de forma separada do actual 

projecto. 

 

Esta situação correspondia a um impacte muito significativo, pois no corredor que se 

estabelecia a partir do km 0+200 até à CREL foi construída uma grande urbanização com 

prédios de vários andares. 

 

No traçado que fica inserido no corredor aprovado e que está em avaliação no presente 

RECAPE, procedeu-se a alterações que evitam a demolição de mais habitações, como é o 

caso da zona do nó do Cacém (na Rua da Tojeirinha, junto à EN250) e no atravessamento 

junto ao bairro do Grajal (km 2+200). 

 

No Bairro João da Nora numa parte onde na altura do Estudo Prévio se verificava a 

presença de várias construções abarracadas a serem afectadas pelo traçado, as mesmas 

já foram entretanto demolidas no âmbito de processos de recuperação urbanística da 

Câmara de Sintra, pelo que não se verificam demolições neste local. 
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Em todo o restante traçado, mantém-se a ocupação que se verificava no Estudo Prévio, 

não ocorrendo quaisquer outras afectações de edificado, pelo que as alterações 

introduzidas se deveram a aspectos de ordem técnica e ambiental, de articulação com as 

propostas de ordenamento da Câmara Municipal de Sintra ou ainda para cumprimento da 

DIA. 

 

As alterações no traçado e sua justificação indicam-se seguidamente, ocorrendo todas elas 

dentro do corredor aprovado em Estudo Prévio: 

 

 

4.1 -  Alterações de Traçado 

Alteração de Traçado entre os km 3+800 e 4+700 na Zona da Quinta do Molhapão 

 

Para o cumprimento da DIA e do Aditamento a esta, no que se refere à Quinta do 

Molhapão e Aqueduto da Mata procedeu-se a uma alteração do traçado mais para Poente, 

afastando-se da zona de maior condicionamentos, patrimoniais e posicionando-o no limite 

da quinta e da zona classificada proposta pelo IPPAR.  

 

Esta nova definição de traçado deriva do levantamento topográfico rigoroso do Aqueduto 

da Mata que se teve que efectuar nesta fase de Projecto de Execução, de modo a garantir 

a manutenção da sua integridade tal como preconizado na DIA, e que veio a revelar que o 

traçado no local e à cota que se encontrava no Estudo Prévio não permitiria a sua 

manutenção. Ter-se-ia assim que proceder a uma alteração de traçado e conjugá-lo com o 

Nó de Mira Sintra, onde o Aqueduto é também atravessado e onde a DIA da Circular 

Poente do Cacém fazia igual reparo, sobre a necessidade de preservar a integridade do 

aqueduto. 
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O novo posicionamento permite também que a via se possa desenvolver em maior 

extensão em aterro, o que pode permitir uma melhor dissimulação no local através de um 

adequado projecto de integração paisagística. 

 

Assim, e no sentido de minimizar os impactes patrimoniais e também paisagísticos no 

atravessamento da Quinta do Molhapão, e atender assim à DIA no sentido de equacionar 

“propostas de alterações pontuais ao traçado no âmbito do EIA, de modo a preservar, pelo 

menos parte, da integridade patrimonial do conjunto”, foi assim alterado o posicionamento 

do traçado mais para Poente permitindo de forma simultânea: 

 

- o posicionamento geral do traçado nos limites da Quinta do Molhapão, 

particularmente mais para Poente em relação ao que se verificava no Estudo 

Prévio e, portanto, mais próximo dos seus limites, conseguindo-se uma localização 

que preserva de forma mais harmoniosa o conjunto da quinta, nomeadamente 

porque deixa de ter um efeito barreira tão notório como tinha anteriormente, ao 

interpor-se entre a nora e o resto da propriedade.  

 
Importa realçar contudo que este afastamento terá uma maior aproximação 

pontual da via aos limites da povoação da Tala, e a afectação de três construções 

(correspondendo uma delas a uma carpintaria e outra a uma habitação) em 

relação ao que se verificava na fase de Estudo Prévio, constituindo um factor de 

alteração do impacte socioeconómico local e das expectativas desta população 

face à futura via; 

 

- a passagem sobre o Aqueduto da Mata em aterro e a cotas que não colidem com 

a sua estrutura e que permite agora a manutenção da sua integridade, 

contrariamente ao que se veio a verificar não ser possível com a cota e localização 

do traçado do Estudo Prévio. 
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Como único ponto sensível no âmbito do património refere-se que este deslocamento leva 

a que o traçado se aproxime do portão da entrada da quinta, embora não interfira 

fisicamente com ele, pois é mantido nesta zona um desenvolvimento em viaduto com um 

vão de cerca de 40 m de largura e 10 m de altura, que permite a manutenção do acesso. O 

impacte ocorrente é assim de natureza visual e de relação paisagística, embora se 

considere que a largura e altura do viaduto contribuem para um atenuar deste impacte 

visual da via. 

 

No entanto, esta situação de conflitualidade visual constitui uma preocupação e no sentido 

de se poder encontrar uma solução que possa eventualmente melhorar a relação da 

localização do portão e da passagem da via, é proposta, no âmbito do RECAPE, uma nova 

localização para o portão, logo após a curva da alameda de acesso ao edificado da Quinta, 

com um adequado enquadramento paisagístico. Esta solução terá, no entanto, que ser 

analisada entre as partes (proprietário, IGESPAR e Concessionária) com vista à sua 

eventual aplicação. 

 

 

Alteração de Traçado entre os km 5+900 e 7+200 na Zona de Pexiligais e Pedreira 

Maria Dias 

 

Procedeu-se também a uma ripagem de traçado para Norte entre os km 5+900 e 7+200, de 

modo a minimizar a interferência numa zona de pequenas quintas e do centro hípico d’Eira, 

junto à povoação de Pexiligais e seguidamente a afectação da pedreira Maria Dias. 

 

O traçado contornará a referida zona de quintas assim como passará no limite Norte da 

pedreira, reduzindo-se assim os impactes negativos sobre a qualidade de vida daquele 

núcleo urbano e sobre a afectação económica da pedreira Maria Dias. Para esta zona 

previu-se também a Área de Serviço, em terrenos da encosta e sem qualquer uso sensível 

associado. 
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Alteração de traçado entre o km 8+500 e o Final do traçado na Zona de A-dos-

Rolhados 

 

De modo a cumprir a indicação da DIA “Definição do traçado em Projecto de Execução, na 

área de Casal de A-do-Rolhados, de forma a não provocar impactes nas estruturas visíveis 

existentes, através de sondagens prévias de caracterização”, procedeu-se à ripagem do 

traçado mais para Sul, de modo a não causar qualquer afectação directa sobre as 

estruturas visíveis deste sítio de interesse patrimonial. 

 

Para a zona agrícola onde se posiciona agora o traçado procedeu-se à realização de 

sondagens prévias de caracterização, para confirmação de não afectação de eventuais 

outros vestígios, não visíveis à superfície. Foram detectadas evidências arqueológicas que 

caracterizam de forma sumária o sítio e a sua ocupação, tendo-se concluído da 

necessidade de na fase de obra se proceder, na zona de afectação da via, à reunião da 

terra assente sobre a rocha-mãe, de forma manual com a finalidade de preservar eventuais 

contextos arqueológicos preservados. 

 

De referir ainda que para além destas sondagens, se realizaram ainda outras sondagens 

em mais dois locais identificados como de interesse no âmbito da prospecção arqueológica 

sistemática realizada nesta fase do projecto. Num deles, Casal do Espinheiro, confirmou-se 

que os vestígios não tinham qualquer interesse e no outro, Sítio do Nó do Telhal, que a 

mancha de materiais observada à superfície indica de facto a presença de um sítio 

arqueológico. Este sítio, dado ao método utilizado na presente intervenção, ficou por 

caracterizar. 

 

Assim, torna-se necessário que se caracterizem integralmente os vestígios arqueológicos 

agora identificados, de forma a avaliar a sua importância científica e patrimonial. 
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Alteração da Geometria dos Nós do Cacém, Telhal e Sacotes 
 

Procedeu-se a alterações nestes nós com vista a uma melhoria da relação da via com a 

ocupação existente e de modo a compatibilizá-los com a rede viária prevista pela Câmara 

municipal de Sintra, a qual deu a sua concordância às actuais localizações e forma dos 

nós. 

 

No caso do Nó do Cacém (km 1+900), a alteração realizada implicou também uma 

alteração na directriz, já que neste troço ocorrem vários condicionamentos entre os quais 

se destacam: 

 

• A presença do Aqueduto da Mata com zonas visíveis em parte deste troço, e outras 

não visíveis, mas que não poderão ser interferidas pela obra; 

• A existência de um conjunto de habitações na Rua da Tojeirinha, junto à EN250, no 

Cacém, e o conhecimento de um projecto urbanístico, que seria afectado, entre os 

km 1+750 e 1+850, que ladeavam a via do lado direito e esquerdo, 

respectivamente; 

• A passagem sobre algumas habitações de um bairro de génese ilegal cerca do  

km 2+300, na localidade de Grajal. 

 

 

A alteração efectuada consistiu no deslocamento da directriz para Norte, no limite das 

habitações da Rua da Tojeirinha (km 1+800), evitando também a interferência com os 

terrenos para onde se projecta uma urbanização e possibilitando ainda a passagem no 

bairro do Grajal (km 2+300) sem afectar um arruamento e habitações.  
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Como desvantagem refere-se a ocupação marginal do logradouro das instalações da 

empresa VASP nos km 2+050 – 2+150. 

 

A passagem sobre a parte enterrada do Aqueduto da Mata (km 2+200 – 2+350) será feita a 

uma cota muito superior à cota do aqueduto, o que atenua a possibilidade de interferência. 

No km 1+700, onde ocorre também a intercepção do aqueduto, e onde embora se proceda 

a uma escavação, a via manterá cerca de 15 m de afastamento em relação a ele. 

 

O nó terá a forma de um “diamante” e inserindo-se os ramos em duas rotundas situadas 

uma de cada lado da auto-estrada, na articulação com a EN250.  

 

Os nós do Telhal (km 5+700) e Sacotes (km 8+800) sofreram também alterações face às 

apresentadas no Estudo Prévio, de modo a articular as suas ligações com a rede viária 

municipal actual e futura e ainda conseguir, no caso do Nó do Telhal, um melhor 

posicionamento face à proximidade da Casa de Saúde do Telhal. 

 

O Nó do Telhal desenvolve-se agora nas traseiras da Casa de Saúde tendo a ligação à 

EM544 sido colocada mais afastada da sua entrada e apenas com base numa rotunda que 

no futuro permitirá também a articulação com a Circular Industrial de Pêro Pinheiro. 

 

No Nó de Sacotes e, de modo a não causar qualquer afectação sobre o edificado, foi 

desenvolvida uma nova forma para o nó, de modo a que este se articule com a futura 

Circular Externa a Algueirão. 
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Nós de Idanha e de Mira Sintra 
 

Integrou-se no presente projecto do IC16 os Nós de Idanha e de Mira Sintra das Circulares 

Nascente e Poente do Cacém que constituem vias a construir pela Câmara Municipal de 

Sintra para articulação do IC19 com o IC16. Os nós de articulação como IC16 serão 

construídos já no âmbito do presente projecto e feita a sua ligação à rede viária existente 

até à conclusão do seu traçado pela Câmara Municipal de Sintra. 

 

O Nó de Idanha, e para a viabilização da implantação da praça de portagem no início do 

lanço, foi deslocado cerca de 400 m para Poente face à localização aprovada no âmbito do 

procedimento ambiental da Circular Nascente do Cacém, em torno da EM580 (km 0+900). 

 

Com esta localização não ocorre qualquer afectação de edificações, como ocorreria na 

localização anterior, assim como se cria um maior afastamento da Casa de Saúde de 

Idanha dando-se cumprimento às condicionantes da DIA que da Circular Nascente do 

Cacém que mencionavam estas situações para correcção na fase de projecto de execução. 

 

O actual traçado tem também a concordância da Câmara Municipal de Sintra e promove a 

ligação à rede viária local na zona industrial de Colaride, até que o traçado da Circular se 

encontre construído pela autarquia. 

 

O Nó de Mira Sintra (km 3+800) tem a mesma forma do aprovado no âmbito do 

procedimento ambiental da Circular Poente do Cacém, embora corrigido para a articulação 

com a alteração de traçado do IC16, na Quinta do Molhapão e atender às condicionantes 

da DIA da Circular Poente que referiam a minimização da afectação da Tapada dos 

Coelhos pelo nó, assim como a manutenção da integridade do Aqueduto da Mata. 

 

O nó assim desenvolvido tem também a concordância da Câmara Municipal de Sintra e 

permitirá a ligação à rede viária existente, com base numa rotunda a construir junto à 

estação de Meleças (futuro Nó de Meleças da Circular Poente do Cacém). 
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4.2 -  Estudos Desenvolvidos 

Os estudos complementares desenvolvidos abrangeram as áreas da Qualidade do Ar, 

Recursos Hídricos (Qualidade da Água e Drenagem), Ruído, Património e Paisagem 

reavaliando os impactes do projecto e definindo em caso de necessidade as medidas 

adequadas para a sua minimização. 

 

 Qualidade do Ar 
 

As simulações efectuadas com base no traçado do projecto de execução concluíram não 

existirem impactes para a qualidade do ar da envolvente. Contudo, será aplicado um plano 

de monitorização que assegurará o devido acompanhamento desta situação. 

 

 

 Qualidade da Água 
 

Foi desenvolvido um estudo específico no âmbito dos impactes na qualidade da água com 

o objectivo de se estimar os acréscimos de concentração de poluentes nas principais linhas 

de água e nos reais pontos de descarga das águas provenientes da plataforma da auto-

estrada tendo em consideração o Estudo de Drenagem do projecto de execução. Foram 

também analisados os pontos de descarga mais sensíveis, de acordo com os diversos 

usos. 

 

De acordo com este estudo não existem situações de impacte negativo significativo tendo-

se identificado apenas a ultrapassagem pontual e ligeira dos valores relativos aos sólidos 

suspensos totais. Dado o carácter pontual e pouco significativo destes impactes, e de 

alguma incerteza que existe sempre associada a modelos previsionais, propõe-se a 

monitorização durante a exploração, para verificação das simulações e decisão quanto à 

tomada de eventuais medidas de minimização.  

 

O Plano de Monitorização previsto controlará, de um modo geral, os impactes sobre a 

qualidade da água superficial e subterrânea. 
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 Drenagem 
 
O projecto de drenagem desenvolvido teve em conta as áreas de impermeabilização 

decorrente da implantação da via, dimensionado os órgãos adequados para o 

restabelecimento das linhas de água interceptadas com manutenção do seu escoamento 

em adequadas condições e tendo e conta as ocupações da envolvente e a capacidade de 

escoamento das linhas de água para jusante. 

 

 

 Ruído 
 
Foram realizadas medições de ruído na zona do traçado, simulados os níveis de ruído 

decorrentes do tráfego previsto e avaliados os impactes sobre a envolvente à via, 

dimensionando-se as medidas de minimização necessárias. Estas medidas correspondem 

à aplicação de um piso espacial para redução do ruído (piso BMB), barreiras acústicas e 

pontualmente quando as anteriores medidas não são suficientes, medidas locais nas 

próprias edificações. 

 

Também a este nível está previsto um Plano de Monitorização que acompanhará a 

evolução da situação averiguando da eventual necessidade de medidas de minimização 

não previstas. 

 

 

 Património 
 
Os estudos desenvolvidos, para além da identificação rigorosa do Aqueduto da Mata, 

passaram também pela observação cuidadosa de todo o traçado e realização de 

sondagens arqueológicas em A-dos-Rolhados, Nó do Telhal e Casal do Espinheiro. 

 

Na sua sequência definiram-se medidas para a fase da obra relacionadas com cuidados 

específicos a ter nalguns locais mais sensíveis (Aqueduto da mata, Nó do telhal, A-dos-

Rolhados, Quinta do Molhapão). 
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 Paisagem 
 

No sentido de minimizar e compensar os impactes negativos da obra e assegurar a sua 

integração na paisagem atravessada, foi igualmente elaborado um projecto de integração 

paisagística.  

 

Este estudo apresenta um conjunto de medidas de minimização de impactes, 

contemplando o adequado revestimento dos taludes e das restantes áreas 

intervencionadas, onde se teve em conta a particularidade das intercepções da envolvente 

ao Aqueduto da Mata e na Quinta do Molhapão (nora e portão da entrada). 
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5 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

No Projecto de Execução foram consideradas as várias medidas de minimização propostas 

na DIA, que foram complementadas e / ou ajustadas em função dos estudos 

complementares desenvolvidos e dos novos reconhecimentos de campo efectuados. 

 

Para a fase de construção foram definidas medidas de minimização específicas que 

integram o Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem aplicadas pelo Empreiteiro.  

 

As medidas relativas à fase de construção foram divididas de acordo com alguns períodos 

de trabalho da obra e com algumas situações que merecem um cuidado especial, no 

sentido de facilitar a sua compreensão e aplicação. A sua apresentação faz-se num volume 

específico e nelas se incluem, nomeadamente, a localização do estaleiro e acessos de 

obra, os condicionamentos a ter para o funcionamento do estaleiro e acessos e medidas 

especificas relacionadas com alguns descritores ambientais, onde se inclui por exemplo a 

monitorização do ruído no estaleiro e zonas habitacionais adjacentes à obra e da qualidade 

da água das ribeiras interceptadas. 

 

Na fase de exploração foram apresentadas programas de monitorização com vista ao 

controlo de alguns aspectos ambientais que asseguram a continuidade da avaliação dos 

impactes da nova via rodoviária e dão cumprimento à indicação da DIA. 

 

Os principais programas de monitorização definidos correspondem aos descritores: 

 

• Qualidade da Água – Este programa é aplicado às fases de construção e de 

exploração do projecto e contempla a monitorização da qualidade das águas 

superficiais. Realça-se, no entanto, que a monitorização terá de se iniciar antes da 

fase de construção com vista à obtenção de valores para posterior comparação. 

O objectivo da monitorização é garantir a não afectação da qualidade da água 

durante a construção e que na fase de exploração, as águas de escorrência da 

plataforma da estrada cumprem a legislação em vigor, nos termos da avaliação feita 

no RECAPE.  
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No caso de se verificar que as águas de escorrência da estrada não cumprem os 

limites legislados deverão ser adoptadas medidas de controlo e tratamento, 

desenvolvendo-se os projectos necessários até se garantirem essas condições e a 

consequente qualidade das águas. 

 

• Qualidade do Ar – O objectivo da monitorização prende-se com a necessidade de 

confirmar que as emissões atmosféricas com origem no IC16 não são responsáveis 

por alterações na qualidade do ar, nos termos da legislação em vigor.  

Será para o efeito realizada uma campanha prévia à construção da estrada de 

modo a identificar a situação real de poluição com outras origens e constituir um 

elemento de interesse para o acompanhamento e identificação de 

responsabilidades.  

A continuidade do processo de monitorização previsto será rectificada em função 

dos resultados obtidos nas primeiras avaliações. No caso de se verificarem 

situações de ocorrência de violação dos valores limite serão adoptadas medidas de 

controlo e tratamento e realizadas novas campanhas após a adopção dessas 

medidas. 

 

• Ambiente Sonoro – Tanto em termos dos requisitos do actual Regime Legal sobre 

a Poluição Sonora, como da sensibilidade dos ambientes sonoros locais, alguns 

relativamente perturbados, outros com ambientes acústicos mais sossegados, é 

apresentado um Programa de Monitorização do Ruído, que acompanhará a 

evolução do ruído de circulação sobre os receptores sensíveis da envolvente, quer 

na fase de construção quer de exploração. 

 

Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria 330/2001, de 

2 de Abril, tendo para cada um destes descritores sido definidos os parâmetros a 

monitorizar, os locais e frequência de amostragem, as técnicas e métodos de análise e a 

periodicidade dos relatórios. A sua apresentação consta de um volume específico do 

RECAPE (Plano Geral de Monitorização). 
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6 -  CONCLUSÕES 

No presente Sumário Executivo descreveram-se as principais características do projecto de 

execução desenvolvido e as alterações introduzidas face à fase de estudo prévio, 

demonstrando-se a sua conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

 

Durante esta fase de projecto foram elaborados novos estudos no sentido de ser dado 

cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA, verificando-se de forma mais 

detalhada e baseada no projecto a implantar, os impactes específicos no âmbito da 

Qualidade do Ar, Qualidade da Água, Drenagem, Ambiente Sonoro, Património e Paisagem 

de que se elaboraram os projectos de medidas de minimização considerados necessários: 

Ambiente Sonoro e Paisagem. 

 

O RECAPE desenvolveu e sistematizou também as medidas de minimização que são parte 

integrante do Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo 

Empreiteiro. Para além disso, é também proposto um Sistema de Gestão Ambiental da 

Obra, tendo como principal objectivo garantir a aplicação durante a fase de construção dos 

pressupostos ambientais estabelecidos no EIA do Estudo Prévio, na DIA e no RECAPE. 

 

Foram também propostos para a fase de exploração vários Planos de Monitorização 

Ambiental, designadamente em relação à Qualidade da Água, Qualidade do Ar e Ambiente 

Sonoro, que pretendem salvaguardar situações de impacte negativo, avaliar a eficácia das 

medidas propostas, e assegurar que as medidas preconizadas e postas em prática são 

eficazes e permitem reduzir os impactes identificados. 

 

Em síntese, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projecto, as 

medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, 

os Projectos de Integração Paisagística e de Protecção Sonora, a implementação do 

Sistema de Gestão Ambiental da Obra e o Plano de Monitorização Ambiental, asseguram a 

minimização de impactes desejada e a conformidade do Projecto de Execução com as 

condições estabelecidas na DIA. 

 


