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1.1  -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1.1  -  IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se ao projecto rodoviário do lanço do 
IC 9 – Fátima (A1)/Ourém (Alburitel), incluído no Plano Rodoviário Nacional, o qual se 
encontra em fase de Estudo Prévio. 

1.1.2  -  IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do projecto do IC 9 – Fátima (A1)/Ourém (Alburitel) é a Estradas de Portugal, 
E.P.E. 

1.1.3  -  IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA 

O projecto IC 9 – Fátima (A1)/Ourém (Alburitel), foi adjudicado pela Estradas de Portugal 
(ex-IEP) à ENGIVIA, S.A., Consultores de Engenharia, a qual integra na sua equipa de 
projecto a ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda, responsável 
pela  elaboração do EIA. 

A equipa do EIA, coordenada pela ARQPAIS, Lda. encontra-se descrita na Ficha Técnica que 
integra este Relatório. 
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1.2  -  ANTECEDENTES 
 

O EIA agora apresentado acompanha o Projecto Rodoviário elaborado pela  ENGIVIA. O 
EIA agora apresentado acompanha o Projecto Rodoviário em fase de Estudo Prévio do IC 9 –
Fátima (A1) / Ourém (Alburitel), da autoria da ENGIVIA, Consultores de Engenharia, SA. 

O presente estudo teve em consideração os estudos antecedentes, nomeadamente o Estudo 
Prévio do IC 9 – Lanço Nó de Vidigal/Tomar e o Estudo Prévio da Ligação EN 1 – 
Fátima/Ourém. 

O projecto do IC 9 - Lanço Nó de Vidigal/Tomar, elaborado em 1994, tinha início a sudeste 
de Leiria (nas proximidades da EN 113) e terminava no Nó de Ligação ao IC3, a nordeste de 
Tomar, desenvolvendo-se nos concelhos de Leiria, Tomar e Ourém (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1 -  Traçados em estudo no IC 9 – Lanço Nó de Vidigal / Tomar 

Em fase de Estudo Prévio, a antiga Junta Autónoma de Estradas (JAE) propôs o EIA para 
processo de Avaliação de Impacte Ambiental, tendo sido nomeada a Comissão de Avaliação 
(CA), sob proposta da Direcção Geral do Ambiente (DGA), de 14 de Outubro de 1994. A CA 
era composta  por técnicos da Direcção Regional do Ambiente e Recurso Naturais de Lisboa e 
Vale do Tejo (DRARN/LVT) que coordenou, do Instituto de Conservação da Natureza (ICN), 
Instituto da Água (INAG) e Instituto de Promoção Ambiental (IPAMB). Foi ainda solicitada a 
participação das seguintes entidades: Direcção Regional do Ambiente e Recurso Naturais do 
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Centro (DRARN/Centro), Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo 
(CCR/LVT), o Departamento de Arqueologia do Instituto Português do Património 
Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR), a Direcção Regional de Lisboa do IPPAR e ainda o 
Instituto de Meteorologia e a Direcção Geral do Ambiente (DGA). 

Em Junho de 1995, a CA emitiu parecer favorável ao projecto (o qual foi teve despacho em 
conformidade de Sua Exª o Sr. MARN), tendo, no troço correspondente ao projecto agora em 
estudo, apontado a Solução Norte como a mais favorável, sobretudo devido ao facto de 
entender que “a Solução Sul provocaria graves impactes negativos muito significativos sobre 
os recursos hidrogeológicos da região cársica; embora se reconheça que favoreceria o 
desenvolvimento urbano e industrial dessa área, o que favoreceria o desenvolvimento urbano 
e industrial dessa área, o que constituiria um impacte socio-económico positivo, agravaria 
certamente a qualidade dos recursos hídricos, em particular porque a Câmara Municipal de 
Ourém apresenta a intenção de aí instalar uma zona industrial com indústrias do tipo A e/ou 
B (embora o respectivo PDM ainda esteja em fase embrionária e, portanto, não haja ainda 
qualquer decisão sobre a sua localização)”. 

Na zona da Serra da Seara/Vale dos Ovos a CA sugeria, a ripagem do traçado para norte 
devido à afectação de um monumento megalítico, bem como na Área de Carregueiros de 
modo a eliminar o efeito barreira entre este aglomerado e a respectiva Igreja e cemitério de S. 
Miguel.  

No Anexo A4 são apresentadas as principais conclusões do parecer da CA. 

O Estudo Prévio da Ligação EN1 – Fátima-Ourém iniciou-se em Fevereiro de 1995, 
apresentando um traçado que finalizava no início do traçado do IC 9 – Ourém/Tomar (Figura 
1.2), permitindo a articulação da A1 com a EN1. Esta ligação tinha como objectivo, a criação 
de uma rodovia alternativa à EN 356 no seu desenvolvimento entre Batalha e Ourém, face às 
deficientes condições de circulação oferecidas por aquela rodovia, que constituem um factor 
limitativo das deslocações este/oeste, situação que se evidenciou aquando da entrada ao  
serviço da Auto-Estrada do Norte entre Torres Novas e Leiria, dado que a EN 356 passou 
também a funcionar como via de acesso à Auto-Estrada quer no troço EN1/Fátima, quer no 
troço Ourém/Fátima.  

No decorrer dos referidos estudos a Junta Autónoma de Estradas procedeu à reavaliação da 
rede viária fundamental no espaço territorial definido pelos vértices Leiria, Ourém, Porto de 
Mós e Batalha, tendo concluído que o trecho do IC 9 entre Leiria e Ourém, fazendo um “X” 
alongado com a Auto-Estrada do Norte e sem ligação no respectivo ponto de cruzamento, 
apresentava, do ponto de vista rodoviário, inconvenientes funcionais. Neste contexto assumiu-
se como rodovia alternativa ao Trecho Vidigal/Ourém do IC 9 (que nesta fase se encontrava 
em projecto) a Ligação EN 1 – Fátima/Ourém, que se decidida a sua construção, seria parte 
integrante do IC 9, o qual permitiria as deslocações Este/Oeste para o conjunto dos concelhos 
de Tomar, Ourém, Batalha, Porto de Mós, Alcobaça, Nazaré, Marinha Grande e Leiria, 
articulando com um importante conjunto de eixos rodoviários de sentido norte/sul, 
nomeadamente com o IP 1, com o IC 2 e com o IC 1. O projecto da Ligação EN 1 – 
Fátima/Ourém não chegou a ser submetido a processo de AIA. 
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Posteriormente, em 1998, o Plano Rodoviário Nacional (PRN) de 1985 foi revisto, tendo em 
consideração a experiência obtida com a sua implementação e os desenvolvimentos 
socioeconómicos verificados após a adesão de Portugal à União Europeia. Desta forma, a 
necessidade de uma melhoria qualitativa e quantitativa na rede rodoviária nacional obrigou à 
alteração de vários dos itinerários complementares constantes no anterior PRN. 

O IC 9 – Nó de Vidigal/Tomar foi dividido em três sublanços: 

 IC 9 – Sublanço Fátima (A1) / Ourém (Alburitel), (em fase de Estudo Prévio); 

 IC 9 – Sublanço Alburitel / Nó de Carregueiros, agora em estudo 

Relativamente ao presente Estudo Prévio do IC 9 – Fátima (A1) / Ourém (Alburitel), refere-se 
que a delimitação dos traçados que se encontram em estudo teve em consideração o 
estabelecido no Parecer do Vidigal/Tomar, tendo sido evitados os impactes considerados 
nesse parecer. 

Assim, e relativamente ao limite poente, os traçados desenvolvidos no presente estudo têm 
como objectivo dar continuidade ao traçado da Ligação EN 1 - Fátima - Ourém, tendo em 
vista simultaneamente estabelecer uma ligação à A1 e a Fátima. No limite nascente os 
traçados desenvolveram-se até cerca da Ribeira de Chão de Maçãs, já a poente de Alburitel, 
ou seja, até à inserção no sub-lanço do IC 9 imediatamente a nascente, o denominado sub-
lanço Alburitel / Carregueiros que actualmente se encontra em fase de projecto de execução já 
elaborado. 

Dos diversos aspectos referidos, resulta portanto que os traçados considerados para o lanço IC 
9 em estudo tiveram origem a poente de Fátima, cerca do km 13+800 da denominada Solução 
Norte Alternativa do estudo anterior da Ligação EN 1 - Fátima - Ourém, desenvolvendo-se 
então para nascente, até as proximidades da estação de Caminho de Ferro de Chão das Maçãs 
ou seja até à inserção no sublanço do IC 9 imediatamente a nascente (Alburitel / 
Carregueiros).  

De referir, que na definição da origem do presente estudo, atendeu-se quer à necessidade de 
estabelecer um ponto comum às diversas soluções de modo a permitir a respectiva análise 
comparativa, quer simultaneamente à necessária articulação com o novo Estudo Prévio a 
poente (IC 9 - EN 1 / Nó de Fátima) entretanto promovido pelo IEP e actualmente em 
desenvolvimento, de modo a que os respectivos traçados possam desenvolver-se sem 
interferência com o denominado “Sitio da Serra de Aires e Candeeiros”. 

Relativamente ao limite nascente do estudo, é de notar que numa primeira fase este foi 
considerado imediatamente a poente da transposição da Ribeira de Chão de Maçãs, ou seja, 
correspondendo ao início do sublanço do IC 9 imediatamente a nascente, Sublanço 
Alburitel/Nó de Carregueiros. Porém, em Março de 2004, o "Parecer da Comissão de 
Avaliação sobre a conformidade com a DIA" relativo a esse projecto de execução (IC 9 - 
Alburitel / Tomar (IC 3) - Sublanço Alburitel / Nó de Carregueiros) veio então a sugerir que o 
denominado Nó de Vale de Ovos fosse integrado para efeitos de procedimento de avaliação 
de impacte ambiental no presente Estudo Prévio. 
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Assim o presente estudo passou então a englobar os 1.200 m iniciais do referido projecto de 
execução, com final imediatamente a nascente do mencionado Nó de Vale dos Ovos, 
apresentando os traçados deste itinerário complementar incluídos no presente estudo uma 
extensão que varia entre 24,1 km e 26,4 km conforme as diversas combinações de soluções e 
alternativas de traçado consideradas. 
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1.3  -  METODOLOGIA GERAL DO EIA 
 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) agora apresentado, tem por objectivo a análise 
ambiental do traçado em fase de estudo prévio, e foi efectuado com vista ao cumprimento da 
legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 
69/00, de 3 de Maio e a Portaria n.º 330/01, de 2 de Abril. 

O objectivo deste estudo é, analisar as implicações ambientais de todo o projecto em geral e 
de cada alternativa em particular, procedendo à sua análise comparativa, a fim de ajudar à 
tomada de decisão sobre qual o traçado, que em termos globais provoca menores impactes 
residuais no ambiente, indicando, para isso, as principais medidas de minimização dos 
impactes gerados passíveis de implementação, permitindo por fim o estabelecimento final do 
corredor dentro do qual se desenvolverá o posterior Projecto de Execução. 

Algumas dessas medidas são apenas implementáveis através de opções técnicas específicas 
do próprio Projecto Rodoviário, que a seu tempo deverão ser consideradas em fase de 
projecto de execução, ou necessitam de ser complementadas com projectos específicos e 
implementados em fase de obra. Em fase de Projecto de Execução será elaborado o Relatório 
de Conformidade Ambiental, bem como os Projectos de Medidas de Minimização e Planos de 
Monitorização considerados necessários. 

A metodologia utilizada para a elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental 
desenvolveu-se essencialmente nas seguintes fases, conforme o esquema ilustrado na Figura 1.3: 

 Análise das características do projecto, considerando as alternativas de traçado, 
assim como do conteúdo dos seus estudos sectoriais, nomeadamente elementos de 
Tráfego e de Drenagem; 

 Delimitação da área de estudo a partir da análise, quer das características do projecto, 
quer das características do ambiente; 

 Recolha de dados e informação: 

- recorrendo a organismos da administração central, regional e local, ou outros; 

- in situ, através de trabalho de campo;  

- foto-interpretação de fotografia aérea, complementando e actualizando os 
dados existentes, nomeadamente os relativos à cartografia da ocupação actual; 

 Caracterização do ambiente afectado pelo projecto a partir dos dados e informações 
obtidos e previsão da evolução da área na ausência de projecto. Foram considerados 
relevantes nestas análises os seguintes parâmetros ambientais: 

- Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia 

- Solos e RAN 

- Clima 
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- Recursos Hídricos  

- Qualidade do Ar 

- Ambiente Sonoro 

- Uso do Solo 

- Sistemas Ecológicos (flora e fauna) 

- Património Cultural 

- Paisagem 

- Condicionantes e Ordenamento  
- Componente Social 

 Previsão da Evolução da situação de referência na ausência de projecto; 

 Identificação, Previsão e Avaliação dos impactes  

- do projecto sobre o meio ambiente descritos em função dos parâmetros 
anteriormente considerados; 

- de outros projectos ou elementos existentes relacionados com o projecto em 
causa, sobre o meio; 

 Análise comparativa das alternativas de traçado em estudo, considerando os 
principais efeitos provocados sobre o ambiente e respectivas medidas de 
minimização; 

 Apresentação dos programas de monitorização previstos para os diferentes 
descritores, nas fases de construção, funcionamento e desactivação. 

 Finalmente é apresentada uma análise conclusiva do Estudo de Impacte Ambiental, 
apoiada num quadro-síntese de impactes ambientais. 

A análise de impactes foi elaborada sempre que possível, tendo por base os sete parâmetros 
que se apresentam de seguida. A análise é sobretudo qualitativa tendo-se classificado os 
impactes segundo as classes definidas para cada parâmetro: 

 Significância – Importância atribuída à alteração no ambiente em termos de bem 
estar humano. Foram considerados impactes reduzidos, moderados e elevados; 

 Magnitude – Refere-se ao grau de afectação do ambiente. Consideraram-se 
impactes: reduzidos, moderados e elevados; 

 Probabilidade – Refere-se à probabilidade de ocorrência de um determinado tipo de 
impacte. Os impactes previsíveis foram considerados como: improváveis, prováveis 
e certos; 

 Duração – Refere-se à duração previsível de um determinado tipo de impacte. 
Foram considerados impactes temporários ou permanentes. 
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 Reversibilidade – Tem a ver com a capacidade de repor a situação inicial. 
Consideraram-se impactes reversíveis e irreversíveis. 

 Relacionamento – Refere-se à forma de afectação de um determinado elemento. 
Consideraram-se impactes directos e indirectos. 

No respeito pelo esquema metodológico geral aqui descrito, cada descritor ambiental segue a 
metodologia específica de cada assunto abordado, sendo indicado em cada capítulo, e sempre 
que se justifique, qual a metodologia adoptada e respectiva fundamentação técnico-científica. 

Com o objectivo de expor toda a informação recolhida e trabalhada ao longo da elaboração do 
estudo, o presente EIA é composto pelos seguintes volumes:  

 Resumo Não Técnico, contendo a identificação do dono da obra e a entidade 
responsável pelo EIA, objectivo do projecto e descrição sumária do mesmo, 
descrição dos elementos significativamente afectados, integrada com a descrição e 
avaliação dos principais impactes e das medidas de minimização e/ou compensação, 
em linguagem não técnica por forma a facilitar a sua consulta. 

 Relatório Síntese, é constituído pelo presente documento, resumindo toda a 
informação relevante para a decisão. 

 Anexos Técnicos, contém os elementos considerados complementares da 
informação. 

 Peças Desenhadas, contém os mapas e desenhos necessários à boa compreensão do 
estudo. 
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Figura 1.2 -  Metodologia-geral do EIA 
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