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I INTRODUÇÃO  
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) referente ao Itinerário Complementar n.º 32 (IC32) designado por CRIPS – 
Circular Regional Interna da Península de Setúbal. 

A análise ambiental foi realizada com o objectivo de dar cumprimento à legislação em vigor 
sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 
3 de Maio, regulamentado através da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que estabelece 
as normas técnicas para a estrutura do EIA. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO 

O Estudo Prévio em análise do IC32 é uma infra-estrutura viária que deverá garantir a 
ligação entre o IC 20 - Via Rápida da Costa da Caparica e o Anel Regional de Coina, dando 
continuidade à via de Ligação da Trafaria à Via Rápida da Costa da Caparica (com projecto 
de execução) a partir do Nó do Funchalinho (já construído) e fechando o Anel Regional de 
Coina no Nó de Coina do IC13/IC21/A2, em fase de Estudo Prévio. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente e entidade licenciadora do Projecto em análise é a EP – Estradas de 
Portugal, Entidade Pública Empresarial, criada através do Decreto-Lei n.º 239/2004, de 21 
de Dezembro, que transformou o Instituto das Estradas de Portugal (IEP), criado pelo 
Decreto-Lei n.º 227/02 de 30 Outubro em entidade pública empresarial, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, ao qual compete promover e coordenar o 
desenvolvimento das infra-estruturas rodoviárias, exercendo os deveres do Estado no 
domínio do planeamento estratégico e operacional, na procura e gestão de recursos, na 
regulamentação e no fomento e gestão de concessões. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO EIA E 

PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente EIA em fase de Estudo Prévio foi elaborado pela Trifólio, Estudos e Projectos 
Ambientais e Paisagísticos, Lda, entre Setembro de 2002 e Junho de 2004.  
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4. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O conceito base para a elaboração do Estudo Prévio do IC 32 com uma extensão de cerca 
de 22,3 Km, foi o de garantir as seguintes condições: 

• Executar o futuro canal de ligação privilegiada com o Território da Península de 

Setúbal; 

• Aumento das condições de segurança em toda a sua extensão; 

• Diminuir o potencial grau de sinistralidade; 

• Aumentar a fluidez do tráfego rodoviário na região abrangida pelo projecto em 

estudo. 

• Permitir uma melhoria nas acessibilidades da rede metropolitana, que o futuro 

Interface de Coina representará com a articulação do comboio e criando condições 

para se constituírem espaços estruturantes na AML, sobretudo através da sua 

diferenciação funcional e da oportunidade de promover equipamentos e espaços de 

grande qualidade urbanística e ambiental, caracterizados por baixas densidades 

urbanas e por uma oferta habitacional diferenciada da generalidade da AML. 

Em termos regionais, esta via está contemplada no Plano Regional de Ordenamento do 
Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML), no Plano de Director Municipal do 
Concelho de Almada e no Plano Director Municipal do Concelho do Seixal. 

A conclusão do IC32, a par da implementação do Metro de Superfície criará condições para 
o fomento e a consolidação de relações sociais e comerciais no interior dos concelhos de 
Almada e Seixal ou “Arco Ribeirinho Sul”. 

 

 

II DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJECTO 

1. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

A área de estudo considerada para o Estudo Prévio do IC32 – Funchalinho/Coina, incide 
nas freguesias de Caparica, Charneca da Caparica, pertencentes ao concelho de Almada, 
freguesias de Corroios, Amora, Arrentela, Fernão Ferro e Aldeia de Paio Pires, pertencentes 
ao concelho do Seixal e freguesias de Palhais, Coina e S.to António da Charneca, 
pertencentes ao Concelho do Barreiro, conforme apresentado na Figura II.1 e Figura II.2. 
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2. DESCRIÇÃO DO TRAÇADO 

O traçado do IC 32 – CRIPS desenvolve-se em terreno pouco acidentado mas em grande 
parte as áreas atravessadas apresentam uma densidade populacional muito elevada.  

O traçado tem uma Solução 1 que serviu como referência das restantes soluções, tendo 
sido agrupadas por uma questão de metodologia, as diferentes soluções, em três grupos 
designados de Soluções 1, 2 e 3 (ver figura II.2) agrupados em 7 corredores, descriminados 
de seguida:  

− Solução 1 e Solução 1A; 

− Solução 2A, Solução 2B, Solução 2C e Solução 2D 

− Solução 3 (trecho 1 e 2). 

 

No Quadro II.2 apresenta-se um quadro resumo das principais características de traçado 
das Soluções apresentadas. 

No quadro seguinte apresenta-se resumidamente a movimentação de terras para cada 
alternativa do traçado e o respectivo saldo obtido (*Saldo = Escavações – Aterro). 

 

Quadro II.1 – Movimentação de Terras para cada Alternativa de Traçado e respectivo Saldo 

Traçado 
Escavações 

(m3) 

Aterros 

(m3) 

Saldo* 

(m3) 

1 2.421.792 1.465.210 956.582 
Solução 1 

1A 986.790 213.921 772.869 

2A 242.736 92.581 150.155 

2B 242.231 254.109 -11.878 

2C 520.919 87.608 433.311 
Solução 2 

2D 304.406 232.186 72.275 

Solução 3  (1-2) 233.241 176.942 56.297 
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Quadro II.2– Descrição Resumida das Soluções em Estudo 

SOLUÇÃO  1 SOLUÇÃO  2 SOLUÇÃO  3  

1 1A 2A 2B 2C 2D Trecho 1 Trecho 2 

Extensão 
total (m) 

 22 290,46  6 250,70  2 717,40  2 752,27  3 330,31  2 974,683  1 477,61 m  2 439,85 

Início/Fim da 
Alternativa 

 Km 0+000 ao Km 22+290,461 
 Variante à Solução 1 entre Km 

15+426,461 e o km 21+208,89 

 Variante à Solução 1 
entre Km 0+000 e o 
km 3+400 

 Variante à solução 1 
Km 5+068,15 e o Km 
7+733,20 

 Variante à solução 
1 km 11+285,646 
e Km 14+462,75 

 Variante, solução 1 
km 14+462,75 e Km 
17+559,072 

 Km 0+000 e Km 
1+477,61 

 Km 1+477,61 e 
Km 2+439,85 

Passagens 
superiores 

 Em secção corrente - 21 

 No nó das Laranjeiras - 1 

 Passagem superior no nó com a A2 – 1 

 6  1  2  4  2  1  3 

Passagens 
inferiores 

 2  3 -  1 - -  1  1 

Viadutos 

 Regateira (109 m) entre o Km 2+140 e o Km 2+249 

 Valadares (250 m) entre o Km 7+3520 e o Km 7+570 

 Belverde (500 m) entre o Km 9+732 e o Km 10+232 

 Freiras (244 m) entre o Km 12+000 e o Km 12+244 

 Laranjeiras (270 m) entre o Km 12+913 e o Km 13+183 

 Rio Coina (1945 m) entre o Km 17+614 e o Km 19+559 

- 

 Regateira entre o Km 
1+795 e o Km 1+905, 
com uma extensão total 
de 110 m. 

- 

 Freiras situado entre 
o Km 0+814 e o Km 
1+022 

 Laranjeiras entre o 
Km 1+433.5 e o Km 
1+873.5 

- - 
 Lazarim entre o Km 

1+116 e o Km 
1+215 

Nós 

 Km 2+200 – Nó da Regateira com via a desenvolver pela 
Câmara Municipal de Almada 

 Km 3+830 – Nó de Botequim (existente) com o CM 1012-1 

 Km 4+700 – Nó de Palhais (existente) 

 Km 6+400 – Nó da Queimada (nó intermunicipal) com CM 1013  

 Km 11+000 – Nó de Belverde com o CM 1014 

 Km 12+700 – Nó das Laranjeiras com a EN 378 

 Km 17+000 – Nó com a A2 

 Km 18+250 – Nó de Coina 1 com a EN 10 

 Km 19+600 – Nó de Coina 2 com a EN 10-3 

 Km 22+100 – Nó de Penalva (existente) com o IC 21 e o IC 13 

 

 Km 18+250 – Nó de Coina 1 com a EN 10 

 Km 19+600 – Nó de Coina 2 com a EN 10-3 

 

 Regateira com a Via 
Turística cerca do Km 
1+850 

 Queimada, ligação à 
rede viária local cerca 
do Km 1+300 

 Laranjeiras com a 
EN 378 

 Nó com a A2, cerca do 
Km 1+300 

 Manter como prioritária 
a circulação no sentido 
Nó das Casas Velhas / 
Nó de Palhais 

 Garantir uma ligação 
entre o Nó de Lazarim 
e o Nó do Funchalinho 

 Lazarim – ampliação 
do nó de ligação 
actualmente 
existente na via 
municipal L3. 

 

Pontes Ponte sobre o rio Coina (250m) – Restabelecimento. 
 Sobre o Rio Coina entre Km 4+192 e o Km 

4+598 com uma extensão total de 406 m. 
- - - - - - 

Túnel - - 

 Atravessa a Povoação 
Vila Nova da Caparica, 
com uma extensão de 
250 m. 

- - - - - 



IC 32 – CRIPS – Funchalinho / Coina – Estudo Prévio 
Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico 

8

A Solução 1, nasce no Nó do Funchalinho a partir de uma rotunda de ligação à rede viária 
existente, contornando pelo lado Poente a povoação Vila Nova da Caparica, sobrepondo-se 
à actual L3 a partir do Km 3+100. 

A sobreposição do traçado com a L3 mantém-se em toda a sua extensão já construída, isto 
é, até ao Nó de Palhais que garante o acesso à povoação de Charneca da Caparica entre 
outras. 

A partir deste nó o traçado desenvolve-se preferencialmente sobre o “Espaço – Canal” 
definido pela Câmara Municipal até ao limite Concelho de Almada onde se desenvolve o Nó 
da Queimada (nó intermunicipal), prosseguindo a partir daí sobre o “Espaço – Canal” 
estabelecido pela Câmara Municipal do Seixal, afastando-se deste entre o Km 7+000 e o 
Km 10+000 de modo a contornar o Aterro Sanitário do Seixal existente cerca do Km 7+500 
e ainda as áreas de extracção de areias existentes entre o Km 8+000 e o Km 9+200. 

A partir do Km 10+000 e uma vez retomado o “Espaço – Canal” é feito em viaduto a 
travessia da povoação de Belverde onde cerca do Km 11+000 é implantado o Nó de 
Belverde que garante a ligação à rede viária local e torna igualmente viável a eventual 
ligação à futura N 377-2 cujo estudo prévio se encontra em fase de desenvolvimento. 

Antes de atravessar em escavação toda a zona da Quinta das Laranjeiras, é criado cerca do 
Km 12+700 o Nó das Laranjeiras de acesso à EN 378 que garante a ligação a Sesimbra.  

Ao Km 17+000 é implantado o Nó com a A2, que permite a saída da A2, sentido Sul/Norte, 
para o IC32, e a saída do IC32 para a A2 no sentido Norte/Sul. 

Cerca do Km 17+700 o IC 32 – CRIPS atravessa em viaduto a auto-estrada A2, o Caminho-
de-ferro e o gasoduto da Transgás, afastando-se do “Espaço – Canal” já no limite do 
Concelho a partir do Km 18+000 para contornar pelo lado Norte a povoação de Coina e 
atravessar em viaduto a EN 10, o Rio Coina e a EN 10-3, sendo criado ao Km 18+200 o nó 
com a EN 10 designado de Nó de Coina e cerca do Km 19+000 o Nó de Coina com a EN 
10-3.  

É de referir que a solução apresentada neste trecho foi previamente analisada com a 
Câmara Municipal do Barreiro tendo, por solicitação desta autarquia sido desenvolvido a 
ligação entre a EN 10 e a EN 10-3 através de uma nova Ponte sobre o Rio Coina que irá 
permitir desviar o tráfego rodoviário de passagem do centro de Coina, melhorando 
significativamente as acessibilidades à localidade e em direcção ao Barreiro. 

Finalmente o traçado dirige-se em direcção ao Nó de Penalva já existente e que garante 
actualmente a ligação entre o IC 21 e o IC 13 e a A2 de modo a garantir a continuidade do 
traçado com o trecho já construído do IC 32. 

Admitindo-se que o Nó da Regateira a ser desenvolvido pela Câmara Municipal de Almada 
possa a vir a ser executado em fase posterior à do IC 32, foi analisada em termos 
rodoviários uma ligação provisória de ligação da Solução 1 à L3. 
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A Solução 1A - pretende ser uma variante à Solução 1 entre o Km 15+426.461 e o Km 
21+208.89, contornando a povoação de Coina e atravessando a EN 10, o Rio Coina e a EN 
10-3 pelo lado Sul. 

Caracteriza-se ainda esta solução por proceder ao atravessamento em passagem inferior 
do caminho-de-ferro e do gasoduto da Transgás cerca do Km 3+300 e ainda da auto-
estrada A2, sem no entanto possuir uma ligação directa, face a condicionalismos existentes 
em termos de ocupação do território. 

A Solução 2A - pretende ser uma variante à Solução 1 entre o Km 0+000 e o Km 3+400, 
atravessando a povoação de Vila Nova da Caparica através do Túnel do Funchalinho (250 
m) entre o Km 0+850 e o Km 1+100. 

A Solução 2B - pretende ser uma variante à Solução 1 entre o Km 5+068.15 e o Km 
7+733.20, atravessando o limite dos Concelhos de Almada e Seixal ligeiramente a Nordeste 
de modo a passar por um corredor que apresenta actualmente uma ocupação inferior. 

A Solução 2C - pretende ser uma variante à Solução 1 entre o Km 11+285.646 e o Km 
14+462.75, entre o Nó de Belverde e a Quinta das Laranjeiras. 

A Solução 2D - pretende ser uma variante à Solução 1 entre o Km 14+462.75 e o Km 
17+559.072, na zona de Foros de Catrapona de modo a passar por um corredor que 
apresenta actualmente uma ocupação inferior. 

A Solução 3 - pretende substituir a solução inicial procedendo a uma modificação 
significativa do Nó de Lazarim da via municipal L3, mantendo como prioritária a circulação 
no sentido Nó das Casas Velhas / Nó de Palhais e garantindo uma ligação entre o Nó de 
Lazarim e o Nó do Funchalinho que apresenta na intersecção características de circulação 
muito inferiores às pretendidas.  
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III CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO 
PELO PROJECTO, DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS 
IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

No presente Estudo de Impacte Ambiental foram analisados os seguintes descritores 
ambientais: Geologia e Geomorfologia, Clima, Recursos Hídricos, Solos, Qualidade do Ar, 
Ambiente Sonoro, Fauna e Flora, Usos do Território, Áreas Legalmente Condicionadas, 
Património, Paisagem, Sócio-Economia, Resíduos e Riscos. A análise para o IC32 – 
Funchalinho/Coina foi realizada em três troços (ver figura II.2), para melhorar o rigor da 
avaliação dos diversos impactes em cada uma das alternativas existentes. Assim, de 
seguida apresenta-se a divisão efectuada ao traçado em estudo e as respectivas soluções 
que cada troço abrange. 

 

Quadro 2.1 – Divisão do Traçado e respectivas soluções abrangidas por cada troço 

Divisão do 
Traçado 

Descrição do Troço Soluções Abrangidas 

Troço 1 Nó do Funchalinho ao km 5+065  Solução 1, Solução 2A e Solução 3 

Troço 2 Km 5+065 ao Km 14+460 da Sol.1 Solução 1, Solução 2B, Solução 2C 

Troço 3 Km 14+460 da Sol.1 ao Km 22+291 - fim do traçado Solução 1, Solução 1A , Solução 2D 

 

Para os descritores ambientais que tiveram uma avaliação/análise global não se considerou 
a divisão do traçado por troços, visto a especificidade destes não permitir, sendo o caso dos 
Recursos Hídricos, Património e Resíduos. 

Assim, no que se refere à Geologia e Geomorfologia, as soluções estudadas 
desenvolvem-se em terrenos cobertos por formações sedimentares, constituídas 
principalmente por areias e calhaus. A zona em estudo apresenta uma sismicidade elevada 
(zona de alta sismicidade), com epicentros em geral situados no mar distanciados da costa.  

Na fase de construção da via têm de salientar-se os riscos de erosão que advêm das 
movimentações de terras que se irão registar (terraplanagens, escavações e aterros), o que 
poderá causar problemas na estabilidade dos taludes devido a deslizamentos de terras, 
provocados em alturas de fortes chuvas. Além disto, devido às características dos terrenos 
haverá também, acumulações de águas à superfície e verificar-se-á um aumento das águas 
de escorrência superficial. Para evitar desmoronamento de terras, deverá realizar-se um 
revestimento vegetal adequado dos taludes construídos. Estes impactes, embora negativos, 
terão uma significância de pouco significativa a elevada, consoante a altura de 
escavação/aterro (10 m a 15 m significativos; superiores a 15 m, muito significativo). A 
salientar na sol.1, entre os kms 1+000 e 2+000, a afectação ainda que ligeira do perímetro 
pertencente à Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica. Criada em 1984 e 
ocupando uma área de 1 570 ha, a sua importância está principalmente ligada aos aspectos 
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geológicos próprios da sucessão de estratos de rochas sedimentares que constituem a 
arriba, as mais antigas formadas há 15 milhões de anos. 

Provavelmente a melhor solução para o traçado do IC32, será a que envolver menor 
afectação a zonas de ocupação humana, nomeadamente nas proximidades de locais onde 
existem poços e se pratique actividade agrícola. 

A caracterização do clima em estudo, foi realizada com base nas normas climatológicas do 
posto udométrico da Estação do Montijo-Base Aérea. A análise da precipitação mensal 
revela a divisão do ano em dois períodos distintos: semestre húmido entre Outubro e Março 
e semestre seco, entre Abril e Setembro.  

Foi ainda efectuada para o local em estudo a classificação climática de Koppën1, tendo sido 
obtidos os seguintes dados para a região em estudo: Clima mesotérmico (temperado) 
húmido e clima com estação seca no verão ainda que pouco quente. 

De um modo geral, as intervenções decorrentes da implantação do projecto não são 
susceptíveis de causar impactes no clima e microclima da região atravessada. 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais, baseou-se sobretudo nos dados 
bibliográficos existentes, complementados com o respectivo levantamento de campo.  

Desta forma, a área em estudo, insere-se na sub-bacia hidrográfica do rio Coina. Esta sub-
bacia insere-se, por sua vez, na Região Hidrográfica nº3 - Bacia Hidrográfica do Rio Tejo. 

Foram, igualmente, analisadas e caracterizadas as principais fontes de poluição, 
necessidades, disponibilidades e os usos da água dominantes para a respectiva sub-bacia 
hidrográfica, sendo a linha de água mais importante, intersectada pelas soluções em 
estudo, o rio Coina, atravessado pela sol.1 e sol. 1A. No que diz respeito aos recursos 
hídricos Subterrâneos a área em estudo localiza-se no Sistema Aquífero da Bacia do Tejo-
Sado/Margem Esquerda. 

De salientar que na área em estudo há a presença de um grande número de actividades 
industriais, fundamentalmente a indústria alimentar, a indústria química, a implantação da 
actividade agro-pecuária (bovino-cultura e suinicultura) e, por último, a presença de 
importantes aglomerados populacionais que lançam, por vezes, os seus efluentes sem 
qualquer tratamento no rio Coina e nos seus afluentes. São concerteza os potenciais 
responsáveis pela degradação da qualidade identificada actualmente nas linhas de água da 
região. Há ainda a referir as vias rodoviárias existentes, nomeadamente o IC20, EN580, 
EN377, a A2 e todas as outras vias rodoviárias envolventes, que de alguma forma também 
contribuem para a degradação dos meios hídricos. Com base na informação recolhida (cf. 
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, 1999), verifica-se que, de um modo geral, os 

                                                 
1 De acordo com a classificação climática de Köppen o clima é caracterizado com base na distribuição mensal dos 
valores médios da temperatura do ar e da quantidade de precipitação. Do cruzamento destas duas variáveis 
resultam cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes tipos de clima planetários e que se adaptam bastante 
bem à paisagem geográfica e aos aspectos de revestimento vegetal da superfície do globo. 
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recursos hídricos subterrâneos são utilizados na agricultura, na indústria e no 
abastecimento público. 

As zonas mais sensíveis em termos de recursos hídricos superficiais correspondem ao 
atravessamento das principais linhas de água, destacando-se o atravessamento do Rio 
Coina, Ribeira da Regateira, Vala de Santa Marta, e do rio Judeu através de viadutos. 

Durante a Fase de Construção do IC32 – Funchalinho/Coina poderá esta fase levar à 
degradação da qualidade da água resultantes de um derrame acidental de substâncias 
poluentes, nomeadamente junto às principais massas de água superficiais identificadas (rio 
Coina, o rio Judeu, Vala de Santa Marta e a Ribeira do Brejo da Palmeira) e águas 
subterrâneas. Assim, durante a construção da estrada irá haver produção e deposição de 
terras e resíduos resultantes da obra. Caso não sejam tomadas as medidas necessárias, 
poderá ocorrer arrastamento de materiais pela chuva, provocando deterioração na 
qualidade da água.  

Relativamente à afectação directa de captações municipais de água subterrânea, utilizadas 
para o abastecimento público de consumo humano, não se prevêem afectações directas. 

Em termos da afectação em termos da qualidade da água das captações para o 
abastecimento público, considera-se que para a captação dos drenos de Coina, dada a sua 
distância ao traçado não se prevê a afectação por contaminação, o mesmo não se refere 
para a captação JK25, mais susceptível a este impacte, devido à sua localização mais 
próxima da Solução 1, aproximadamente a 55 m da base do talude do traçado, a Sul do km 
7+950 da Sol1. 

Salienta-se porém que esta situação poderá ser eficazmente evitada ou minimizada desde 
que sejam adoptadas adequadas medidas de prevenção e minimização (evitar descargas 
de águas de escorrência da plataforma nas proximidades) nas fases posteriores de Estudo, 
como seja em Fase de Projecto de execução. 

As captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público de água para 
consumo humano, onde de inclui a captação dos Drenos de Coina, estão localizadas a uma 
distância para além da zona de perímetro de protecção alargada, não devendo por isso, ser 
influenciadas pela implantação de qualquer uma das soluções de traçado.  

Em relação à qualidade da água na fase de construção, considera-se que a construção do 
lanço em estudo, não implicará a ocorrência de alterações significativas, não devendo ser 
emitidos, em situações normais, compostos em quantidades susceptíveis de afectação 
significativa das linhas de água. Neste sentido a análise apresentada em termos de 
qualidade das águas é de carácter essencialmente qualitativo. 

Da avaliação de impactes efectuada na fase de exploração, para a qualidade da água, 
(através de modelação) é possível concluir que, os acréscimos de concentrações de 
poluentes nos cursos de água interceptados pelo traçado em estudo poderão ser algo 
elevados. 
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Deste modo, considera-se pertinente a validação dos resultados apresentados no EIA, 
através de um programa de monitorização das águas superficiais e subterrâneas de modo a 
avaliar o real impacte, da exploração da via nos recursos hídricos.   

Relativamente ao descritor solos, as várias soluções do traçado em estudo desenvolvem-se 
afectando maioritariamente solos sem aptidão agrícola. As zonas de maior aptidão 
correspondem aos vales aluvionares nas proximidades das linhas de água, parte das quais 
serão transpostas em viaduto (aplicação de medida de minimização). Face às avaliações 
efectuadas, os impactes esperados nos solos para a Fase de construção serão pouco 
significativos. Nas zonas atravessadas por viadutos aqueles impactes serão ainda 
temporários e reversíveis. Para esta Fase a aplicação de medidas de minimização, reveste-
se de capital importância para a minimização dos impactes esperados.  

Salientando-se que os estaleiros devem evitar, sempre que possível, na fase de construção, 
localizar-se em solos de elevada potencialidade (aluviossolos e coluviossolos) ou 
classificados como RAN. 

Na fase de exploração as medidas a tomar dizem respeito a eventuais derrames acidentais 
de substância e ao seu escoamento do pavimento, contaminando os solos circundantes. 

Relativamente à qualidade do ar, a identificação das principais fontes poluentes a nível 
local, dividiram-se as fontes poluentes em dois tipos: Indústrias e Rodovias. Assim, os 
concelhos de Seixal, Barreiro e, em menor escala Almada, apresentam uma forte 
implantação de indústria pesada, sobretudo transformadora. 

Na zona Barreiro/Seixal verificava-se até recentemente uma das maiores concentrações a 
nível nacional de grandes unidades de produção industrial, responsáveis por emissões 
significativas de poluentes atmosféricos. Salientam-se, de entre as grandes unidades 
poluentes localizadas nesta zona: Complexo industrial da ex-Quimigal, compreendendo a 
fábrica do Lavradio e a Fábrica do Barreiro; Unidade Integrada de Produção de Aço e Ferro 
– Siderurgia Nacional, S.A. e a Central termoeléctrica do Barreiro (CPPE, S.A.). Para além 
destas indústrias também a actividade extractiva se encontra presente na área de estudo, 
nomeadamente: os areeiros do Seixal, próximos do km 8+500 da Solução 1, rodeados por 
áreas urbanas e sem possibilidade de ampliação.  

No que se refere a rede viária destacam-se, pela sua importância, as seguintes vias: IC20, 
entre Almada e Costa da Caparica; IC21, via rápida do Barreiro; EN10-1, entre Costa da 
Caparica e Corroios; EN377, entre Caparica e Aroeira; A2, entre Almada e Setúbal; EN378, 
entre A2 e Fernão Ferro; EN10, entre Almada e Setúbal; EN10-3, entre Coina e Vale de 
Zebra. 

Para a fase de construção, o principal impacte na qualidade do ar deriva da degradação do 
mesmo, essencialmente relacionado com a emissão de partículas em suspensão (areia e 
pó) decorrentes das actividades construtivas. Facto este minimizado com a adequação de 
medidas de minimização. Para a fase de exploração o principal impacte associado à 
qualidade do ar deriva da emissão de diversos poluentes atmosféricos face ao incremento 
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de tráfego rodoviário. Nesta fase os impactes são negativos e moderadamente 
significativos. 

Durante a fase de construção deverão ser tomadas algumas medidas de fácil 
implementação e que poderão contribuir para a diminuição dos impactes, nomeadamente a 
efectuar a manutenção dos veículos pesados, proceder à cobertura dos camiões que 
transportam materiais que possam originar poeiras ao longo dos percursos, em especial nos 
dias ventosos e/ou chuvosos.  

Na análise do ambiente sonoro, verifica-se que o traçado analisado atravessa zonas com 
densidade populacional elevada tal como anteriormente referido. Em face de os volumes de 
tráfego e as correspondentes velocidades de circulação estimadas serem significativamente 
elevadas, poderá o IC32 gerar situações de níveis de ruído significativos num conjunto 
alargado de habitações. No entanto, já nesta fase de Estudo, indicou-se quais os locais 
possivelmente sujeitos à implementação de medidas de minimização.  

A implementação e definição em fases posteriores de Estudo (Projecto de Execução) de 
medidas minimizadoras (Barreiras Acústicas) são essenciais para garantir o bem-estar das 
populações mais próximas do traçado.  

As previsões obtidas após implementação destas medidas deverá garantir que a grande 
maioria das habitações em redor do traçado fique sujeita a níveis de ruído próximos dos 
limites máximos para o tipo de zona a que pertence, para o período diurno e para o período 
nocturno. 

No que diz respeito ao descritor fauna e flora, o traçado da via desenvolve-se numa zona 
fortemente humanizada, subsistindo apenas algumas pequenas bolsas de habitats naturais 
ou semi-naturais. Sendo de destacar o facto de a via atravessar o extremo Nordeste da 
Rede Natura 2000 – Lista Nacional de Sítios - Sítio de Interesse Comunitário PTCON0054-
Fernão Ferro - Lagoa de Albufeira. 

No que respeita à flora e vegetação a zona apresenta uma diversidade apreciável, apesar 
das limitações acima referidas, mas já no que respeita à fauna as comunidades presentes 
são constituídas essencialmente por espécies bem adaptadas à presença humana, não 
tendo por isso mesmo, um estatuto de conservação elevado. 

Os impactes resultantes da construção da via são na generalidade reduzidos ou de nível 
médio, embora pontualmente a via possa afectar habitas ou espécies de maior valor 
conservacionista, nomeadamente no atravessamento do referido SIC-Fernão Ferro-Lagoa 
de Albufeira. 

O impacte mais significativo identificado é aquele que resultará da ocupação da área 
envolvente à via por novos empreendimentos urbanos, derivado da pressão urbanística 
evidente na área em estudo. 

Existe um conjunto de medidas minimizadoras e correctivas que podem atenuar os efeitos 
negativos do projecto em estudo, como sejam a correcta planificação dos trabalhos a 
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efectuar, das terras a movimentar e do destino a dar aos materiais retirados, bem como a 
escolha do período do ano mais adequado para as acções da obra, dos locais a serem 
atravessados (na fase de construção, evitar manchas de vegetação natural ou com elevado 
grau de naturalidade). 

No que se refere aos usos do território, encontram-se na área em estudo, áreas de uso 
florestal, áreas de recreio e lazer, áreas de uso agrícola e principalmente áreas urbanas. 
Também se identificam áreas de uso extractivo, áreas de deposição de resíduos e ainda 
algumas áreas sem uso, ocupadas com matos expontâneos herbáceo-arbustivos, de 
composição diversa. 

A região em estudo tem uma forte componente urbana, resultado de um intenso 
crescimento da construção habitacional a partir dos anos setenta do século passado. 
Podemos então definir no uso ou ocupação urbana do território, dois tipos: Áreas de uso 
urbano consolidado e Áreas de uso urbano em consolidação. 

Nas áreas de uso urbano consolidado incluem-se todas as áreas urbanas onde 
predominantemente se localizam zonas de habitação, comércio e serviços, minimamente 
infra-estruturadas numa malha urbana concluída. Constituem exemplos, no que diz respeito 
ás áreas de uso urbano consolidado, a Vila Nova de Caparica, Quinta da Regateira, 
Botequim, Vale Fetal, Charneca da Caparica, Vale Milhaços, Belverde, Foros da Amora, 
Pinhal de Frades e Coina, todas estas áreas são marcadamente residencial, mais 
frequentemente com moradias de um ou dois pisos e com espaço envolvente ajardinado 
e/ou com horta e pomar. A densidade populacional é por isso, nestas localidades, inferior às 
sedes de concelho. 

Na classificação de Áreas de uso urbano em consolidação distinguem-se, as áreas que 
possuem já ocupação do tipo urbano, como seja a construção de habitação e nalguns casos 
garagens, armazéns e anexos, mas que se integram em loteamentos de génese ilegal.  São 
exemplos o Funchalinho (no início do traçado), a Quinta da Queimada, Valadares, Quinta do 
Conde da Cunha, Quinta das Laranjeiras, Foros da Catrapona, Covas de Coina e Penalva. 

O corredor em estudo inclui poucas zonas de utilização agrícola activa. Registam-se, no 
início do traçado, a seguir ao Funchalinho; nas zonas de vale entre o Nó de Palhais e o Nó 
da Queimada correspondendo à Vala da Charneca, o vale de Amoreiras, no vale do rio 
Judeu na zona do Nó das Laranjeiras e a norte de Coina. Surgem ainda com alguma 
expressão prados e pastagens permanentes, associadas à criação de gado, essencialmente 
bovino e ovino.  

No que diz respeito aos usos florestais foram identificadas algumas manchas de arvoredo, 
não associadas a actividades de produção, constituídas essencialmente por pinhal, bravo 
ou manso, mas também aparece o eucaliptal e nalguns casos algumas folhosas como o 
sobreiro e o choupo. Constituem exemplos o pinhal e eucaliptal na zona de Vila Nova de 
Caparica, o eixo da Vala da Charneca próximo do Nó da Queimada, a Quinta da Queimada, 



IC 32 – CRIPS – Funchalinho / Coina – Estudo Prévio 
Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico 

19

o pinhal do Conde, o pinhal do Merca Tudo, o Pinhal das Freiras, o pinhal nos Foros da 
Catrapona e o pinhal da Machada, junto a Coina.  

Na actividade extractiva de areias e outros inertes associados, à a salientar os areeiros que 
aparecem sobretudo na área do concelho do Seixal, entre o Km 7+000 e o Km 9+500 do 
traçado da Solução 1.  

Na zona da Quinta da Queimada, a partir do Km 7+000, está em funcionamento um aterro 
para pneus e um estaleiro associado a um areeiro. Por volta do Km 7+500 o traçado passa 
próximo do Aterro Sanitário do Seixal (deposição de resíduos sólidos urbanos) já selado. 
Na zona da vala de Santa Marta, a poente do aglomerado urbano da Quinta do Conde da 
Cunha, situa-se o grande aterro intermunicipal da Amarsul. 

Nesta região de intensa ocupação humana, ocorrem inúmeras áreas construídas com 
instalações do tipo industrial. No entanto, ao longo do corredor do traçado do IC32 entre 
Funchalinho e Coina, não se verifica a proximidade com utilizações do território dessa 
natureza. 

Ao Km 13+000, na zona do Viaduto das Laranjeiras, o traçado passará próximo da ETAR de 
Fernão Ferro. 

Entre Foros da Catrapona e Coina encontra-se prevista uma vasta área para implantação 
de instalações industriais, envolvendo diversos núcleos, de ambos os lados da A2.  

O traçado do IC 32 – Circular Regional Interna da Península de Setúbal, entre Funchalinho 
e Coina agora em estudo, independentemente da solução a ser adoptada em definitivo na 
fase de projecto de execução, terá interferências negativas com os usos do território, quer 
na fase de construção quer na fase de exploração.  

Os principais impactes na fase de construção estão associados criação de superfícies de 
aterro e escavação pela construção da estrada, subtraindo áreas a outros usos no território 
afectado. Particularmente o uso urbano, mas também o uso agrícola e a ocupação do tipo 
florestal serão as tipologias de maior expressão em termos de área intersectada. No uso 
urbano salienta-se um número significativo de casas em sobreposição com a implantação 
do traçado do IC 32.   

Os principais impactes negativos na fase de exploração dizem respeito à proximidade de 
habitações ao traçado do IC32 (por ex.: em Foros da Catrapona), a modificação ou 
interrupção de caminhos, acessos aos lotes e às propriedades, fazendo prolongar os 
percursos e trajectos, constituem impactes significativos a muito significativos. 

Apesar disso, o contexto actual do território, de forte humanização, pouco ordenado e com 
uma pressão construtiva constante, poderá vir a beneficiar com este novo eixo rodoviário, 
não só pela valorização e requalificação dos acessos e envolventes como pelo contributo 
para disciplinar o ordenamento e o desenvolvimento urbanístico e industrial. Certamente 
estas consequências não poderão esquecer a componente natural, que deverá ser 
preservada a todo o custo neste território. 
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Na fase de Estudo Prévio, em que se analisam diferentes soluções e alternativas de 
traçado, é possível avaliar todas as interferências de cada uma, e levar para a fase 
seguinte, de projecto de execução, a que se preveja venha a criar impactes menos 
significativos para o ambiente. Por isso, uma importante medida de minimização dos 
impactes mais significativos será o abandono das soluções que mais afectam 
negativamente o ambiente, investindo na opção de traçado comparativamente menos 
perturbadora para o meio onde se insere. 

Para a fase de Projecto de Execução, a principal medida de minimização a apontar será a 
necessidade de assegurar o acesso a todos os lotes de terreno e propriedades, 
nomeadamente através de passagens desniveladas e/ou caminhos paralelos, de forma a 
garantir a continuidade dos usos do território, após a construção do IC32. Todos os actuais 
caminhos, identificados no capítulo de impactes sobre os usos do território como ainda não 
restabelecidos convenientemente, para todas as soluções em estudo, poderão deixar de 
constituir impacte negativo, caso o projecto em Fase de Projecto de Execução preveja de 
alguma forma o seu restabelecimento. 

Relativamente às áreas legalmente condicionadas, foram analisados os Planos Directores 
Municipais dos concelhos de Almada, Barreiro e Seixal, o Plano Regional de Ordenamento 
da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) e o Plano Intermunicipal de Ordenamento da 
Área de Coina (PIOAC). Foram tidas também em conta as áreas de protecção de 
monumentos, servidões públicas.  

Em termos globais, considera-se que o IC32 terá impactes negativos e de magnitude 
elevada. 

No que diz respeito às medidas de minimização na fase de construção para a instalação 
dos estaleiro(s) deverão ser evitadas as áreas de RAN e de REN, bem com as classificadas 
Rede Natura 2000 – Lista Nacional de Sítios - Sítio de Interesse Comunitário PTCON0054-
Fernão Ferro - Lagoa de Albufeira e Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da 
Caparica, em caso de afectação das infra-estruturas como a rede de gás ou de água, estas 
deverão ser prontamente restabelecidas. 

Em termos patrimoniais, na área em estudo foram identificados 10 elementos patrimoniais 
edificados e arqueológicos, que serão afectados indirectamente (Convento, Capela e Jardim 
dos Capuchos - localiza-se a cerca de 750 m Oeste da Sol. 1; Miradouro dos Capuchos - 
localiza-se a cerca de 500m Oeste, da Sol.1; Quinta de S. Macário - localiza-se a 100m do 
Km 1+000 da sol.3; Quinta do Vale Rosal - localiza-se a cerca de 25m Oeste do Km 4+880 
do Nó de Palhais da Sol.1; Vale Longo - localiza-se a 375m Sul da Sol.1 e a 875m Norte da 
Sol.1A.; Moinho de Maré do Zé Moto - localiza-se a 325m Norte do km 19+000 da sol.1; 
Real Fábrica de Vidros de Coina - localiza-se a 375m Norte da sol.1 A e a 500m Sul da 
Sol.1; Capela de Nª Srª dos Remédios - Localiza-se a 175m Sul-Este do km 19+200 da 
sol.1; Castelo de Coina - localiza-se a 250m Norte da sol.1 ao km 19+500 e Forno de cal – 
localiza-se a 375m Norte do km 19+250 da Sol.1.) ao longo dos concelhos em análise. A 
implementação deste projecto irá afectar ainda directamente a Quinta da Estrelinha e o 



IC 32 – CRIPS – Funchalinho / Coina – Estudo Prévio 
Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico 

21

Cruzeiro na Sol. 1 e Sol 2B (Cruzeiro), no que diz respeito ao cruzeiro a medida de 
minimização proposta é a transladação do mesmo para uma área o mais próximo possível 
da original. Relativamente à solução 2A, 2B, 2C e 2D, a afectação destas no património é 
nula e na Sol 3 afecta indirectamente a Quinta de S. Macário. 

Para a caracterização da paisagem do corredor em estudo, são definidas 9 unidades de 
paisagem: 

Unidade Paisagem I - Km 0+000 ao Nó de Palhais (km 4+750) – Funchalinho/Vila 
Nova/Charneca da Caparica.  A ocupação humana é intensa, são visíveis inúmeras 
manchas arbóreas, de maior ou menor dimensão, e são encontradas áreas agrícolas, 
nomeadamente com pequenas explorações pecuárias (Areeiro e Regateira), e áreas de 
ocupação do tipo florestal.  

Unidade Paisagem II - Nó de Palhais (4+750) ao Km 7+000 – Quinta da Queimada, faz a 
transição entre a vasta área urbana da Charneca da Caparica e Vale de Milhaços, 
constituída por uma importante mancha florestal com pinhal e eucaliptal, com alguns 
campos de utilização agrícola ou em pousio.  

Unidade Paisagem III - Km 7+000 ao 9+700 – Aterros e Areeiros, a paisagem encontra-se 
marcada pela presença de escavação para extracção de areias e os Aterros de Resíduos 
Sólidos Urbanos do Seixal e Amarsul.  

Unidade da Paisagem IV - Km 9+700 ao 11+000 – Belverde/Quinta do Conde da Cunha, é 
caracterizada por dois núcleos urbanos de génese clandestina, mas já consolidados. 
Ligando estes dois núcleos urbanos existe uma área de pinhal de porte relevante.  

Unidade da Paisagem V - Km 11+000 ao 13+300 – Vale de Amoreiras e Pinhal das Freiras, 
constituída por uma área de menor intervenção humana em construções, zona com pinhal, 
matos e algumas manchas de uso agrícola.  

Unidade da Paisagem VI - Km 13+300 ao 16+700 – Quinta das Laranjeiras e Foros da 
Catrapona, essencialmente constituída por áreas de uso urbano em consolidação de 
génese clandestina.  

Unidade da Paisagem VII - Km 16+700 ao 18+500 – Áreas Expectantes e Pinhal, esta 
unidade de paisagem faz a transição entre a área de ocupação urbana anterior e as 
imediações de Coina, incluindo o atravessamento dos eixos rodo-ferroviários da A2 e da 
linha da Margem Sul.  

Unidade da Paisagem VIII - Km 18+500 ao 19+600 - Nós de Coina, aqui o aspecto mais 
evidente é a presença da linha de vale do rio Coina e respectivas margens associadas.   

Unidade da Paisagem IX - Km 19+600 até final – Pinhal da Machada e Áreas Agrícolas, 
esta abrange uma parte do pinhal da Machada, uma importante área florestal do concelho 
do Barreiro, e algumas áreas agrícolas (ex.: pomares de citrinos) a nascente de Coina, 
regista-se ainda a presença de alguns sobreiros e eucaliptos associados ao pinhal e ainda 
uma área urbana, com uma certa dispersão, em grande parte de clandestina. 
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No que diz respeito aos impactes na fase de construção a colocação de estaleiros e 
materiais da obra ao longo do traçado e nas suas proximidades, contribuem para a 
degradação visual da paisagem, e provocam por isso impactes negativos significativos, 
apesar de temporários.  

Na fase de exploração os impactes na paisagem que serão visíveis após a conclusão da 
infra-estrutura rodoviária, relacionam-se com a criação dos planos de talude, quer em 
escavação quer em aterro, junto às actuais estradas, linhas férreas e aglomerados urbanos 
e constituem impactes negativos significativos. 

Para minimizar os impactes esperados a concepção e construção de viadutos, pontes e 
outras obras de arte deverá ser desenvolvida de modo a que a sua integração na paisagem 
se faça de forma harmoniosa e esteticamente equilibrada. 

De salientar no entanto que um impacte positivo que a nova estrada poderá trazer para a 
paisagem nesta região será a valorização de inúmeras áreas que actualmente não possuem 
uso, encontrando-se em situação expectante. A construção do IC 32 e a consequente 
integração paisagística, poderão contribuir para melhor a qualidade visual dessas áreas. 
Desta forma, identifica-se um impacte positivo significativo. 

Um outro impacte positivo, particularmente para os utentes da futura via, será o usufruto da 
paisagem distante, nomeadamente a serra da Arrábida. 

No que diz respeito à componente social a área em estudo abrange os concelhos de 
Almada, Barreiro e Seixal, como já mencionado, que se inserem na Sub-região da 
Península de Setúbal, fazendo está parte da região de Lisboa e Vale do Tejo. O concelho 
de Almada, Seixal e Barreiro integram ainda a Área Metropolitana de Lisboa (AML). No quer 
diz respeito aos impactes, e visto a área em análise ser densamente urbanizada a nova via 
irá afectar ao nível do património edificado algumas habitações, algumas mesmo terão de 
ser demolidas e consequentemente os proprietários indemnizados. O eixo viário em estudo 
apresenta a nível local um conflito com as áreas sociais e residenciais tal como referido que, 
no entanto, serão minimizadas pelas vantagens que irá proporcionar em termos de 
acessibilidade. 

Para a Fase de Construção o impacte será negativo, sendo no entanto considerado como 
pouco significativo.  

Para minimizar os impactes decorrentes da construção da via dever-se-á proceder à 
correcta sinalização dos locais afectados pela obra; recomendar a utilização de métodos 
construtivos compatíveis com a área em causa; ter em consideração o incómodo causado 
junto da população residente, durante o período de construção da via e efectuar 
esclarecimento adequados. 

É ainda expectável que na fase de exploração os impactes sejam positivos, com 
significância elevada com o aumento das acessibilidades, proporcionando uma maior 
mobilidade das pessoas, bens e serviços.  
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No âmbito dos resíduos deverá ser evitada a deposição temporária de resíduos produzidos 
na obra, assegurando desde o início desta o adequado transporte e destino final. No final da 
fase de construção, deverá ser assegurada a remoção de todo o tipo de materiais residuais 
produzidos na área afecta à obra. 

Na fase de exploração, a gestão dos resíduos provenientes da limpeza, manutenção e 
desmatação dos taludes da via, pode ser enviada para compostagem2. Os resíduos da 
desmatação deverão ser removidos atempadamente, não podendo ser abandonados no 
terreno. 

 

                                                 
2 é uma forma de atenuar o problema dos RSU, dando um destino útil aos resíduos orgânicos. É um processo 
natural de decomposição biológica. 
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IV PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
Esta componente é de grande importância pelo facto de permitir conhecer melhor os reais 
efeitos do Projecto, a criação de uma base de informação que conduza á melhoria dos 
procedimentos ambientais e a uma estratégia de desenvolvimento para as fases de 
construção, exploração e desactivação. 

Assim, apresenta-se genericamente as linhas de orientação dos Planos de Monitorização 
para os Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro e Fauna e Flora. 

 

1. RECURSOS HÍDRICOS 

O principal objectivo do plano de monitorização que se apresenta, é controlar a qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas interceptadas ou afectadas pelo IC32. O âmbito dos 
trabalhos a realizar inclui simultaneamente: 

 o diagnóstico do local em termos de qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas e a verificação do cumprimento da legislação versada sobre essa 
matéria; 

 a validação e a adaptação dos resultados obtidos nas previsões efectuadas sobre a 
qualidade das águas superficiais para o ano horizonte de projecto e ano de inicio de 
exploração, no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental. 

 

2. AMBIENTE SONORO 

É pertinente a definição de um plano de monitorização que avalie da sua fiabilidade, 
justificável para o caso da componente acústica, na fase de exploração da infra-estrutura 
em análise, devido ao carácter prévio do presente estudo. Também para a fase de 
construção se afigura bastante relevante a definição de um plano de monitorização: as 
diferentes fontes de ruído associadas, nem sempre caracterizáveis do ponto de vista de 
emissão de ruído, dificultam a realização de prospectivas fiáveis que traduzam o ambiente 
sonoro que se irá verificar. 

O processo de monitorização deverá permitir obter informação de forma a caracterizar, 
entender e detectar, a tendência da variável “nível sonoro de ruído”, no espaço e no tempo. 

Assim o programa de monitorização proposto permitirá: 

 Informar sobre a situação real; 

 Avaliar do grau de incerteza inerente às técnicas de predição;  

 Avaliar da necessidade de medidas de minimização; 
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 Verificar da eficácia das medidas de minimização adoptadas; 

 Identificar tendências de forma a poder preveni-las, quando nocivas. 

A definição de um processo de monitorização deve assentar não só no conhecimento 
detalhado da fonte de ruído e dos locais expostos, como dos meios económicos e técnicos 
disponíveis. Estes últimos aspectos são muitas vezes determinantes da extensão e detalhe 
do processo em causa. 

Propõe-se, porém, que o processo de monitorização, nas duas fases (construção e 
exploração) seja do tipo directo, ou seja medições “in situ”, por amostragem no espaço e 
discreta no tempo. 

 

3. FAUNA E FLORA 

O Programa de Monitorização proposto para a Fauna e Flora, tem os seguintes objectivos: 

• Contribuir para a validação dos resultados na perdição e avaliação de impactes 
ambientais, bem como avaliar o seu grau de incerteza; 

• Verificar a necessidade de implementação de medidas de minimização adicionais; 

• Fornecer informações que contribuam para a elaboração de EIA`s realizados 
futuramente. 
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V ANÁLISE CONCLUSIVA 
O Estudo Prévio do IC32 deverá garantir a ligação entre o IC 20 - Via Rápida da Costa da 
Caparica e o Anel Regional de Coina, dando continuidade à via de Ligação da Trafaria à Via 
Rápida da Costa da Caparica (em projecto de execução) a partir do Nó do Funchalinho (já 
construído) e fechando o Anel Regional de Coina no Nó de Coina do IC13/IC21/A2. 

Em fase de Estudo Prévio, permitiu o EIA agora apresentado caracterizar o ambiente 
biofísico e sócio-económico da região em estudo e, muito em particular, das futuras áreas a 
afectar, directamente, pela implantação das diferentes soluções do traçado. 

Tal como referido e através da análise global do Estudo de Impacte Ambiental conclui-se 
que não existem situações que inviabilizem a execução do projecto, no entanto, e uma vez 
que para algumas componentes se verificam impactes significativos e muito significativos, é 
fundamental que todas as medidas minimizadoras e compensatórias definidas sejam 
adequadamente implementadas e/ou adoptadas nas fases de projecto seguintes. 

São igualmente definidas, para cada componente estudada ao longo do Estudo de Impacte 
Ambiental, algumas recomendações para a fase de Projecto de Execução e do 
Acompanhamento Ambiental da Empreitada. 

Da Avaliação de Impactes Ambientais efectuada neste Estudo de Impacte Ambiental 
concluiu-se que, para além da implementação das medidas de minimização indicadas, será 
também necessário a adequada pormenorização e implementação dos Programas de 
Monitorização em fases de estudo posteriores. 

Com base nos estudos efectuados e resultados obtidos, pode concluir-se que: 

 

 Troço 1: 

No Troço 1, a Solução 2A combinada com a Solução 1 aparece como a combinação mais 
favorável na maioria dos descritores, sendo a menos penalizante em quase todos os 
descritores ambientais, apesar de referir-se que a Solução 3 é apontada como sendo a mais 
favorável em determinados âmbitos.  

No entanto, as desvantagens da solução 3, nomeadamente no Ambiente Sonoro (é a mais 
penalizante das três soluções), nos Usos do Território e Componente Social, pela maior 
afectação do uso Urbano, consequentemente no maior número de afectações de 
habitações, e ainda no Património, uma vez que afecta indirectamente a Quinta de S. 
Macário, não podem ser classificadas como sendo decisivas em termos de conduzirem ao 
abandono da adopção da solução 2A. 

Globalmente e avaliada unicamente a solução 1 é considerada em quase todos os 
descritores como a mais penalizante, sendo que no descritor do património, seria 
necessário a rectificação do traçado junto à Quinta da Estrelinha ou a adopção da Solução 
2A.  
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Deste modo, a Solução 2A é considerada para o Troço 1 como a solução ambientalmente 
mais favorável quando comparada às outras duas soluções apresentadas. 

 

 Troço 2: 

No Troço 2, a opção mais viável é a que apresenta os menores impactes negativos para 
alguns descritores chave, tendo em conta a proximidade das soluções 2B e 2C, quando 
estas são alternativas à solução 1.  

Deste modo, para os descritores Geologia/Geomorfologia, Recursos Hídricos, Qualidade do 
Ar, Ambiente Sonoro, Fauna e Flora, Usos do Território, Património e Componente Social 
não existem diferenças significativas em termos de impactes entre as Solução 1 e a Solução 
2B. No entanto, a Solução 1 é considerada como a mais favorável, no descritor dos Solos, 
uma vez que afecta de forma permanente uma menor extensão de solos de boa aptidão 
agrícola, sendo no nosso entender um factor de relevo na decisão da escolha da melhor 
solução, tendo em conta os pressupostos apresentados. 

Para a afectação da Rede Natura 2000, identificada do Km 11+285 ao Km 12+785 da 
Solução 1 e correspondente para a Solução 2C - Lista Nacional de Sítios – 2ª Fase Sítio 
PTCON0054 – Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira (Resolução do Conselho de Ministros n.º 
76/2000), é considerada como muito penalizante ambientalmente para ambas as soluções. 

No entanto, consideramos que a solução mais viável para o Troço 2 a ser adoptada é a 
Solução 1. 

 

 Troço 3: 

No Troço 3, a opção menos viável e a que apresenta os impactes mais significativos na 
quase totalidade dos descritores ambientais, é a solução 1A. Refira-se a maior afectação de 
solos classificados como RAN, na Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro (maior afectação de 
receptores sensíveis), na Fauna e Flora, pelo maior grau de perturbação a que as 
comunidades atravessadas pela solução 1A se encontram sujeitas, e ainda no Património. 

Deste modo, considera-se a solução 1A como a mais penalizante em termos de ambientais, 
isto apesar de, na Componente Social vir a ser considerada como a mais vantajosa, uma 
vez que não são esperados quaisquer impactes, em termos de afectação de serviços 
ligados às actividades económicas.  

Considera-se ainda um impacte negativo e penalizante para a solução 1A, o facto de a 
mesma não dispor de ligação directa à Auto-Estrada A2. 

Da comparação efectuada entre a solução 1 e a solução 2D, considerou-se a opção mais 
vantajosa a solução 2D, tendo em conta os menores impactes esperados em descritores 
chave, como na Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro, na Fauna, Usos do Território (menor 



IC 32 – CRIPS – Funchalinho / Coina – Estudo Prévio 
Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico 

28

afectação de edificações), somente identificadas 4 casas (afectação de 10 casas para a 
solução 1 e solução 1A) e Património. 

Para a Paisagem, onde chegou-se à conclusão de que a solução 2D deveria ser adoptada, 
na área que se inicia no Alto da Cascalheira e termina no Pinhal do Couceiro, uma vez que 
a solução 1 é mais nociva em termos de impactes visuais do que a solução sugerida. 

No entanto, a solução 1 é considerada como mais vantajosa do que a solução 2D em 
termos de Flora, uma vez que numa perspectiva ambiental a solução 2D desenvolve-se 
sobre área ligeiramente menos urbanizada e em que ainda são evidentes actividades 
tradicionais como o pastoreio por gado caprino e ovino. 

Em conformidade com os pressupostos apresentados, no Troço 3 a Solução 2D é 
considerada como a ambientalmente mais favorável. 

 

Finalizando e após apreciação global do Estudo de Impacte Ambiental, considera-se a 
adopção da seguinte combinação como sendo a mais favorável em termos ambientais e 
sociais: 

 

Solução 2A + Solução 1+ Solução 2D + Solução 1. 
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VI IMPACTES NEGATIVOS QUE NÃO PODEM SER 
EVITADOS 

É possível reduzir, em certa medida, a magnitude de alguns impactes negativos previstos 
face às medidas minimizadoras propostas. No entanto, evitar a ocorrência de certas 
alterações não é, de facto, possível. Referem-se em seguida os principais impactes 
negativos que, pela sua natureza, não poderão ser evitados: 

• Perdas efectivas, quer na vegetação, quer nas disponibilidades de habitat, que 
resultam da generalidade das acções construtivas, uma vez que haverá uma 
ocupação dos actuais espaços por uma infra-estrutura que não oferece condições 
ao desenvolvimento da vegetação natural e à instalação de comunidades animais. 

• Intrusão evidente na paisagem local, devido à necessidade de criação de 
restabelecimentos e rotundas, com desnivelamento de ligações e acessibilidades; 

• Afectação directa de algumas habitações; 

• Afectação de áreas legalmente condicionadas (Reserva Ecológica Nacional, 
Reserva Agrícola Nacional). 

Na fase de construção, apesar de temporários, não se poderão evitar alguns impactes mas 
que podem ser minimizados: 

• O aumento da dificuldade na acessibilidade a habitações e áreas industriais 
situadas na proximidade da obra (até se concluir o seu restabelecimento); 

• O aumento das poeiras e do ruído próximo da obra; 

• Modificação ou interrupção da acessibilidade local nas ruas, avenidas e acessos às 
propriedades, fazendo prolongar os percursos e trajectos e obrigar, nalgumas 
situações a descer e subir num trajecto que sempre foi plano; 

 

 

 

 

 

Venda Nova, Fevereiro de 2005. 

  


