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SUBLANÇOS COINA/PALMELA/NÓ DE SETÚBAL (NÓ A2/A12) 

 

PROJECTO DE EXECUÇÃO 

          

 

 

 
RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

1. PREÂMBULO 

 

Refere-se o presente documento ao RESUMO NÃO TÉCNICO relativo ao Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) da A2, Auto-Estrada do Sul, Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias dos Sublanços 

Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12), da A1, em fase de Projecto de Execução. 

 

O presente EIA foi elaborado no âmbito do estabelecido na legislação nacional sobre Avaliação de 

Impacte Ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei nº69/2000, de 3 de Maio, rectificado pela 

Declaração de Rectificação nº 7-D/2000, de 30 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de 

Novembro dando cumprimento às exigências técnicas estabelecidas nesses diplomas, bem como ainda 

de acordo com a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 
 

É neste contexto que o presente EIA, foi elaborado, o qual é composto, da seguinte forma:  

► VOLUME I/VI  RESUMO NÃO TÉCNICO 

► VOLUME II/VI ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

► VOLUME III/VI ANEXOS TÉCNICOS 

► VOLUME IV/VI  ANEXO CARTOGRÁFICO 

► VOLUME V/VI  PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

► VOLUME VI/VI  GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA 
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O Proponente do Projecto em estudo, é a BRISA, AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL S.A, e a entidade 

licenciadora, entidade licenciadora do projecto é Estradas de Portugal, Entidade Pública Empresarial (EP, 

E.P.E.), sob tutela do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicação (MOPTC). O Estudo de 

Impacte Ambiental foi elaborado entre Abril e Julho de 2006. 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 Os sublanços sequenciais em estudo, desenvolvem-se numa extensão total de  

12 880 metros, extensão esta repartida da seguinte forma: 

 

i) Sublanço Coina/Palmela, 11 190 m de extensão, iniciando-se ao km 24+220 da A2 e 

terminando ao km 35+400, aproximadamente; 

ii) Sublanço Palmela /Nó de Setúbal (Nó A2 / A12), com uma extensão de 1 690 metros, com 

início ao km 35+400 e terminando ao km 36+575 (via ascendente para o tráfego com 

destino à A12) e km 37+100 (via descendente para o tráfego com origem da A12 com 

destino a Coina). 

 

Toda a área envolvente ao projecto pertence ao concelho de Palmela, interceptando as freguesias de 

Palmela e Quinta dos Anjos. No DESENHO S1B.A-E-180-00-01 e FIGURA 1, em ANEXO, integrante do 

presente estudo, apresenta-se a localização do presente Projecto. Na FIGURA seguinte, apresenta-se o 

enquadramento rodoviário do presente Projecto. 
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FIGURA 1 - Enquadramento rodoviário do  Trecho Nó da Feira/Nó com o IC24 da A1, Auto-

Estrada do Norte 

 

FIGURA 1 – Enquadramento rodoviário do presente Projecto 

 

 

2.2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 

A A2, Auto-Estrada do Sul, faz parte integrante da Rede Nacional Fundamental definida no âmbito do 

Plano Rodoviário Nacional (PRN) aprovado pelo Decreto-Lei nº222/98, de 17 de Julho, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº98/99, de 26 de Junho, e pelo Decreto-Lei nº182/2003, de 16 de Agosto. Esta rede 

é formada por itinerários principais (IP) que constituem as vias de comunicação de maior interesse 

nacional e asseguram a ligação rodoviária entre os centros urbanos com influência supradistrital e destes 

aos principais porto, aeroportos e fronteiras. 

 

De acordo com o estabelecido no PRN a A2 - Auto-Estrada do Sul abrange dois itinerários principais, o 

IP1, no trecho compreendidos entre Nó A2/A12 (IP7) – Nó A2 (IC4), e o IP7 entre Lisboa - Almada (IC20) – 

Nó A2/A12/A13 (IP1). 
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O IP1, com o traçado longitudinal ao longo do território nacional, objectiva a ligação rodoviária entre 

Valença e Castro Marim. O IP7 assume-se como um eixo transversal desenvolvendo-se entre Lisboa (CRIL) 

e a fronteira do Caia.  

 

Os Sublanços Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12) da A2, Auto-Estrada do Sul, objecto do presente estudo, 

em acordo com o exposto, integram-se no IP7. 

 

Em conformidade com o Acordo Europeu sobre as Grandes Estradas de Tráfego Internacional (AGR) 

transposto para o direito interno pelo Decreto-Lei nº46/90, de 26 de Outubro, a A2 está classificada como 

E90 constituindo, de facto, uma Estrada Europeia de Referência. 

 

Os volumes de tráfego perspectivados em termos de valor médio diário anual (TMDA) superaram já os 35 

000 veículos, apontados na alínea a) do nº 1 da Base XXVII do Decreto-Lei 294/97, de 24 de Outubro, 

Base da Concessão e Exploração das Auto-Estradas pela BRISA, S.A., que determina a necessidade de 

construção de mais uma via em cada sentido de circulação das auto-estradas nestas condições. 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO 

 

O alargamento previsto consiste na instalação de mais uma via em cada sentido, com 3.75 m de 

largura, e no alargamento das bermas exteriores para 4.05 m, de modo a permitir o futuro 

alargamento para 2x4 vias sem necessidade de reposicionar a valeta no caso de escavação ou a 

guarda de segurança no caso de aterro, bem como os respectivos taludes. 

 

O estudo inclui igualmente o Restabelecimento das vias afectadas, sendo que os que cruzam 

superiormente a Auto-Estrada originam a demolição das obras de arte existentes e a construção 

de novas Passagens Superiores; na passagem inferior existente, sobre a Linha de Caminho de 

Ferro,  foi considerado o seu alargamento sem qualquer intervenção nas vias em causa. 

 

Contempla, ainda, a reformulação do Nó de Palmela. 

 
O perfil transversal tipo adoptado para alargamento em secção corrente, tem uma largura de 

36.60 m englobando duas faixas de rodagem com três vias de tráfego cada, sendo a constituição 

a seguinte:  
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- 2 faixas de rodagem com 11.25 m cada, sendo uma faixa para cada sentido, correspondente a três 

vias de tráfego com 3.75 m cada. 

- Um separador com 4.00 m de largura total, no eixo do qual será implantada uma guarda rígida em 

betão, tipo "New Jersey". 

- 2 bermas interiores (bermas esquerdas) com 1.00 m de largura cada, com inclinação transversal e 

estrutura de pavimento idênticas à faixa de rodagem adjacente. 

- 2 bermas exteriores (bermas direitas) com 4.05 m de largura totalmente pavimentadas com uma 

inclinação e estrutura idênticas à faixa de rodagem.  

 

Para as obras de alargamento, serão efectuadas movimentações de terra de forma muito pontual ao 

longo de todo o Projecto, prevendo-se o recurso a estruturas de contenção em alguns locais, de modo a 

minimizar a afectação de áreas laterais. Assim, os volumes de terras previstos neste projecto são: 376 110 

m3 em aterro e 299 420 m3 de escavação ao longo de toda a extensão dos sublanços em estudo. 

 

Apenas se perspectiva a necessidade de expropriar cerca de 105 339 m2 de área lateral para a 

concretização deste projecto. 

 

Para este Trecho, o Tráfego Médio Diário Anual previsto varia aproximadamente de 35 570 para o ano 

início de projecto (2009) e 56 743 veículos em 2025, ano horizonte de projecto.  

 

Face às obras de alargamento, prevê-se que estes órgãos que constituem o sistema de drenagem 

transversal, sejam prolongados de forma adequada, prevendo-se a construção de novas bocas de 

entrada e saída, tendo por base a verificação da capacidade de transporte (vazão), estado de 

conservação das bocas de entrada e saída (secção a montante e a jusante), manutenção e 

conservação das bacias de dissipação. Adicionalmente, vão ser construídas 2 novas Passagens 

hidraulicas no Nó de Palmela e 1 no Restabelecimento 036, em sequência da reconfiguração destas 

duas obras de arte. 

 

A calendarização e programação deste projecto, prevê que as obras de alargamento se iniciem no 

primeiro semestre de 2007, estimando-se uma duração de cerca de 18 meses. Prevê-se para 2009, o 

início da exploração do Trecho, com 2x3 vias. 
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3. DESCRIÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE 

 

A região ocupada pelos Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12) caracteriza-se, 

genericamente, por uma morfologia suave, com relevos baixos e aplanados, onde sobressaem linhas de 

água pouco entalhadas e com vale aberto. Os pontos mais elevados raramente excedem os 40 metros 

e encontram-se na primeira metade do traçado. 

 

Na sua quase totalidade, a região em estudo e a área de implantação dos Sublanços da A2 em estudo, 

é caracterizada por uma rede de drenagem de configuração dentrítica, pouco densa, associada aos 

terrenos de dinâmica recente e sedimentar. As linhas de água apresentam um regime de escoamento 

do tipo efémero, com orientações variáveis. A fraca densidade de drenagem superficial, em toda a 

área analisada, deve-se à elevada permeabilidade dos terrenos e à consequente diminuição dos 

caudais de escorrência. 

 

Ao longo de toda a extensão dos sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12) da A2, estão 

representadas apenas duas unidades geológicas principais, o Plistocénico (Quaternário) e o Pliocénico. 

 

A principal bacia hidrográfica do projecto, é a sub-bacia hidrográfica da Ribeira da Moita, bem como 

da sub-bacia da ribeira do Vale do Cedo, ambas inseridas na Região Hidrográfica nº3 – Bacia 

Hidrográfica do Rio Tejo. No entanto, estas linhas de água, sofrerem ao longo dos tempos, consideráveis 

alterações dos seus cursos, dada a elevada pressão urbanística e industrial que afecta toda a zona de 

implantação dos sublanços.   

 

Os usos da água dominantes na envolvente são, a rega para as águas superficiais e o consumo 

doméstico e industrial em alguns poços e captações.  

 

As formações pedológicas presentes, possuem maioritariamente origem sedimentar, dominadas por 

natureza arenosa. Estes solos, dada a sua facilidade de mobilização e por serem profundos, constituem 

um importante recurso natural agrícola, sendo-lhes incorporados sucessivamente consideráveis 

quantitativos de matéria orgânica, resultando solos de elevada capacidade agrológica, nomeadamente 

para a cultura da vinha e pomares. Ocorrem na zona em análise solos do tipo aluvionar (aluviossolos), 

pódzóis e litólicos. 
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Em relação à qualidade do ar na zona envolvente ao projecto, a principal fonte que contribui para a sua 

degradação é o tráfego automóvel (fontes móveis), bem como ainda sob alguma influência das 

emissões atmosféricas associadas à zona Industrial de Setúbal (Mitrena), indicando no entanto, que esta 

se classifica como boa.  

 

Relativamente ao ruído, foram efectuadas medições dos níveis sonoros junto aos potenciais receptores 

ao longo do Trecho, tendo-se verificado que os valores obtidos resultam, fundamentalmente, do tráfego 

que actualmente circula nestes sublanços na A2, tendo sido registados valores superiores aos limites 

legais. 

 

Em relação à componente ecológica (flora, vegetação e fauna) verifica-se que na região a vegetação 

natural, encontra-se francamente degradada, essencialmente pela substituição de matas naturais por 

terrenos florestados com plantações dominadas pelo pinheiro e algum eucalipto, bem como ainda 

devido à progressiva ocupação urbana e ao aproveitamento dos solos para a cultura intensiva da vinha. 

Apenas algumas zonas, conservam ainda alguma vegetação típica relevante, a preservar, 

nomeadamente em formações de mata natural. 

 

O uso do solo é caracterizado pela presença dominante de áreas urbanas e industriais, alternadas com 

campos agricultados, nomeadamente de pomares e vinha, observando-se uma franca progressão de 

áreas edificadas. Toda a zona em análise, engloba-se na Região da Área Metropolitana-Sul, fazendo 

parte da Unidade de Paisagem de “Outra Banda Interior”. 

 

Em termos de ordenamento, a área está sujeita às condicionantes e ordenamento definidos no Plano 

Director Municipal (PDM) de Palmela, que se encontra aprovado.  

 

Em relação a planos de ordenamento do território de natureza regulamentar com uma escala de 

análise mais detalhada, na área de inserção do projecto, encontram-se em vigor os Planos de 

Urbanização de Aires e Palmela e em fase de elaboração os Planos de Urbanização da Quinta do Anjo e 

de Lagoinha / Olhos de Água. Realça-se ainda que se encontram em fase de elaboração os seguintes 

planos: 

 

• Plano de Pormenor de Aires (consulta pública); 

• Plano Verde Urbano de Palmela (elaboração da proposta final); 



 

                        
   
 

   
MYOSOTIS, Consultoria Ambiental Lda  Página 8  
EIA do Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias dos Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal  
(Nó A2/A12) da A2 
No. EIA/RO.079/04(48/04)- Novembro/2006    VOLUME I/VI – RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

• Plano de Pormenor de Carrascas (elaboração da pré-proposta); 

• Plano de Pormenor de Vila Amélia (Elaboração da proposta do plano); 

• Plano de Pormenor de Vila Amélia – 2ª Fase (em elaboração). 

 

Na área de inserção do projecto verifica-se a presença de um gasoduto, com um traçado 

aproximadamente paralelo à A2 desde km 25+650 até ao km 32+800. Verifica-se ainda a presença de 

infra-estruturas de rede primária de gás, sob a via, aproximadamente km 33+680 e km 34+380. 

 

Ao longo do troço da A2 em estudo, foram identificadas algumas linhas de alta e média tensão. A via é 

intersectada por linhas de alta tensão aproximadamente aos kms 26+400, 27+000, 27+500, 36+560 e 

por linhas de média tensão aproximadamente aos kms 24+520, 27+800, 28+100, 35+460. Destaque-

se ainda a presença de uma linha de alta tensão com 150 kV, com um traçado aproximadamente 

paralelo à via, do lado esquerdo. Esta linha encontra-se junto à via, aproximadamente ao km 32+000 e 

entre os kms 34+000 e 35+000. 

 

De acordo com dados do Censos 2001, o concelho de Palmela conta com um efectivo populacional 

de 53 353 habitantes, o que representa um acréscimo de 21,7% face à população registada em 1991. 

Esta tendência de crescimento é superior à registada a nível da sub-região da Península de Setúbal 

(11,6%) e do total do país (5,0%). 

 

O ramo de actividade dominante em termos de número de empresas na sub-região da Península de 

Setúbal e no concelho de Palmela corresponde ao comércio por grosso e a retalho e reparações, com 

valores de 32,4% e 37,0%, respectivamente. Outros ramos de actividade importantes no concelho de 

Palmela são a construção e as actividades do sector primário, com 22,1% e 15,0%, respectivamente. 

 

Finalmente, em relação aos valores patrimoniais, verifica-se que na área de implantação do projecto 

não foram identificados elementos com valor patrimonial (arquitectónico ou arqueológico) relevante. 
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4. PRINCIPAIS IMPACTES NEGATIVOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

Tratando-se de uma intervenção (projecto) sobre uma infra-estrutura rodoviária já existente e em 

exploração, a análise de identificação e avaliação de impactes ambientais incidiu de forma muito 

concreta nas características biofísicas e sociais da “vizinhança”, ao longo de toda a extensão dos 

sublanços, objecto do projecto de alargamento. 

 

A especificidade das acções de projecto preconizadas nesta fase, pressupõe a intervenção espacial 

extremamente restrita ao actual corredor da A2, ao longo dos Sublanços Coina/Palemla/Nó de Setúbal 

(Nó A2/A12), facto que leva a minimizar, à partida, ocorrências impactantes mais significativas, prevendo-

se que será a fase de construção aquela que acarreta a necessidade de medidas cautelares mais 

específicas, essencialmente em termos de ordenamento do território e planeamento na ocupação do 

solo, por forma a evitarem-se situações de impacte ambiental negativo resultante deste tipo de acções. 

 

De um modo geral, consideram-se que os impactes negativos no meio geológico são 

fundamentalmente resultantes da fase de construção, associados, nomeadamente, à realização de 

obras de escavação e aterro a efectuar nos actuais taludes da plataforma da via, recorrendo-se à 

construção de muros de suporte em alguns locais, para que áreas laterais adicionais não sejam 

afectadas, precavendo-se assim, situações de pendentes mais elevadas, ou afectações mais 

incómodas em área habitacionais marginais. 

 

Para os descritores Qualidade do Ar e Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas, a análise 

efectuada, não prevê a existência expectável de impactes ambientais negativos decorrentes da 

implementação do projecto de alargamento e beneficiação em relação ao estado actual de 

referência. 

 

Assim, e de um modo geral, não são expectáveis impactes ambientais negativos considerados muito 

significativos decorrentes do presente projecto, apontando-se, no entanto, algumas situações ou variáveis 

ambientais que, dada a sua especificidade e comportamento em relação a um projecto deste tipo, 

maior sensibilidade poderão apresentar ao longo do período de vida útil do trecho, nomeadamente para 
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aqueles aspectos que, actualmente apresentam já algumas situações de impacte ambiental a 

minimizar. 

 

Essas variáveis são: Ruído e Sócio-Economia. Em resultado da análise efectuada, estas variáveis poderão 

vir a sofrer alterações qualitativas, quer de impacte, quer de risco, que origina a proposição de medidas 

específicas, frequentemente de carácter construtivo e cautelar, bem como ainda, numa fase posterior, 

da elaboração de Planos de Monitorização atempados, nomeadamente para o Ruído. 

 

Em relação ao Ruído, foi possível constatar que em alguns locais já actualmente os limites acústicos são 

ultrapassados, embora não se preveja um aumento muito significativo destes valores no futuro, prevendo-

se, contudo, a aplicação de medidas de protecção acústica constantes no “Estudo de Medidas de 

Minimização do Ruído” (BRISA/CERTIPROJECTO, 2006), que se concretizam na implementação de 

medidas atenuadoras do ruído, tal como se apresenta de seguida: 

 

LOCAIS A PROTEGER 

SU
BL

A
N

Ç
O

 

TIPO DE OCUPAÇÃO KM  DA A2 DISTÂNCIA À A2 
RECEPTOR  

LAeqP.Nocturno 

em 2015  

dB(A) 

ATENUAÇÕES A 
ALCANÇAR  

[dB(A)] 

Marquesa, Habitação isolada 28+000 40m a norte A3 59 ≥4 

Vale de Touros, Habitações dispersas 32+175 -
32+650 30/50m a norte C3, C5, C7 57/59 ≥ 2 / 4 

Olho d’Água, Habitações isoladas 33+025 20m a sul C12 60 ≥ 5 

C
o

in
a

 / 
Pa

lm
e

la
 

Pegarias, Habitações dispersas 33+550 - 
34+025 10/50m a sul D1, D2, D4 a D6 57/63 ≥2 / 8 

Cavaleiros, Habitação isolada 35+225 60m a norte E9 58 ≥ 3 

Pa
lm

e
la

 / 
N

ó
 

d
e

 S
e

tú
b

a
l 

(A
2/

A
12

) 

Pedreira, Habitações isoladas 36+550 40m a norte F1 58 ≥ 3 

 

 

Para a componente sócio-económica, os principais impactes têm sobretudo a ver com a afectação 

directa de algumas áreas sociais/habitacionais que, após o alargamento da plataforma da via, ficarão 

numa posição quase “sobranceira” à auto-estrada, nomeadamente no caso da dos locais de 

construção de novos restabelecimentos, mesmo com necessidade de recurso a muros de suporte. A 

principal ocorrência impactante, a este nível, é a situação do aglomerado populacional de Vale de 

Touros, junta à via, ao km 32+700, no qual a construção da nova Passagem Superior se aproxima de 

casas de habitação, tendo sido necessário construir muros de contenção. 
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Outro aspecto tornado importante, mas essencialmente para a fase de construção, é o facto do 

presente Projecto de Execução, prever a demolição de Passagens Superiores, facto que acarretará, nesta 

fase, uma situação de impacte através do factor de incómodo, desvio provisório de acessibilidades 

habituais ou de risco. No entanto, tendo em conta que as acessibilidades transversais manter-se-ão as 

mesmas, e que as actuais passagens superiores só serão demolidas após a construção e viabilidade das 

novas, este tipo de alteração não induz impactes ambientais ao nível sócio-económico local. 

 

Para a efectivação do presente projecto de Alargamento e Beneficiação dos Sublanços 

Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12) serão, maioritariamente, expropriadas áreas marginais muito 

restritas ao actual corredor da via e sempreincluidas narespectiva área de servidão da A2. Estas 

expropriações respeitam a estreitas faixas marginais à actual plataforma da auto-estrada e, 

pontualmente, a áreas adicionais necessárias à construção de novas Passagens Superiores (PS) para 

substituição das Passagens Superiores existentes. 

 

Independentemente da área e uso afecto a expropriação de solos assume-se como um impacte 

negativo e significativo para os respectivos proprietários. Estes impactes são, no entanto, minimizáveis, 

através da atribuição das correspondentes indemnizações. Contudo, acresce-se que as áreas a 

expropriar correspondem a áreas marginais das parcelas em que se inserem não inviabilizando, deste 

modo, a viabilidade das áreas sobrantes. 

 
Relacionando as componentes naturais mais importantes e as principais características de projecto, quer 

para a fase de construção, quer para a fase de exploração, foi possível fazer o levantamento qualitativo 

de toda a envolvente, tendo sido possível concluir que, dadas as acções de projecto, não se prevê a 

ocorrência de impactes ambientais negativos significativos em toda a área de intervenção. Apenas ao 

nível, de análise de vegetação potencial, constataram-se algumas situações em que a construção de 

novas Passagens Superiores implica o corte de alguns sobreiros, facto que incorre num impacte negativo 

significativo. Face a este tipo de afectação, o Estudo de Impacte Ambiental, propõe de forma concreta, 

medidas de minimização e compensatórias, ao abrigo da legislação em vigor sobre a preservação 

desta espécie. 
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Em termos de análise de risco associado ao presente projecto, verifica-se que, para além de uma 

melhoria acentuada em termos de acessibilidade associada a uma redução relevante dos tempos de 

percurso, a nova via potenciará um evidente acréscimo em termos de comodidade, segurança e bem 

estar dos utentes e consequentemente uma redução do risco associado à circulação rodoviária.  

 

De um modo geral, observa-se que, com a beneficiação desta importante via, os perfis e cenários de 

segurança automóvel, será globalmente melhorada. Nos locais, onde a plataforma se aproxima de 

aglomerados habitacionais, nomeadamente sob a forma de aterro, todas as medidas e normas de 

segurança serão cumpridas.  

 

Aliás, face ao perfil de segurança obrigatoriamente associado à via, e que será mantido e melhorado, 

este tipo de situação de alargamento não interfere com a variação de maior ou menor risco de acidente 

rodoviário. 

 

No entanto, no âmbito deste Estudo de Impacte Ambiental, foram propostas algumas medidas de 

minimização e recomendações, com o objectivo de compatibilização do projecto com o meio 

envolvente, optimizando as suas acções, nomeadamente para a fase de construção.  

 

Por outro lado, e pelo facto do Estudo de Impacte Ambiental ter sido elaborado em fase de Projecto de 

Execução, as medidas de minimização propostas foram atempadamente integradas no respectivo 

Projecto, facto que optimiza, em termos de intervenção, a conformidade ambiental do projecto com o 

EIA, numa perspectiva integradora e complementar.  

 

No QUADRO seguinte sistematizam-se as principais medidas de minimização propostas, bem como a sua 

relevância em termos de conformidade ambiental com o Projecto de Execução respectivo. 
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Os novos aterros devem ser devidamente compactados, drenados 
e revestidos, a fim de se evitarem fenómenos erosivos, relacionados 
com a dificuldade de estabilização de taludes, que levarão a 
possíveis situações de ruptura. Dever-se-á cumprir na integra as 
medidas preconizadas no Estudo Geológico e Geotécnico realizado 
no âmbito do presente Projecto de Execução. 

 
 

Medida já contemplada no Projecto de Execução: 
PE1, PARTE 1.2 Geologia e Geotecnia e PARTE 1.1 - 
Terraplenagens  

Recomenda-se ainda para os locais em que existem 
exsurgências de água, para além de outros locais 
dependentes das escavações a efectuar, a adopção de 
medidas que minimizem a erosão interna dos taludes e 
promovam a sua drenagem. Recomenda-se, por exemplo 
conforme o Estudo Geológico e Geotécnico refere 
(ENGIVIA/BRISA, 2006) para os taludes de escavação em 
terrenos do Plistocénico, essencialmente, a inclusão de 
esporões e prismas drenantes onde for detectado, em fase 
de obra, a exsurgência de água. Para este caso, indicam-
se os seguintes locais: km34+400, 28+190 e 28+280. 
 

 
 

Medida já contemplada no Projecto de Execução: 
PE1, PARTE 1.2 Geologia e Geotécnia 

 
Recomenda-se o revestimento vegetal dos taludes, de aterro e 
escavação logo após a sua construção, com espécies adequadas, 
por forma a garantir as melhores condições de estabilidade dos 
taludes, conforme o Projecto de Integração Paisagística. 

 
 

Medida já contemplada no Projecto de Execução: 
PE8 – Paisagismo 

 
O prolongamento das actuais de passagens hidráulicas deve ser 
efectuada, sempre que possível, no período estival (Junho a 
Setembro), despendendo-se o mínimo tempo possível, tentando 
alterar o mínimo possível o curso natural da linha de água. Pretende-
se assim evitar a derivação de caudais e o surgimento de situações 
de dificuldade e obstrução ao normal escoamento, e 
consequentes inundações de terrenos adjacentes. Após cessação 
dos trabalhos dever-se-á repor, com prontidão, a situação inicial. 
 

 

Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no VOLUME VI/VI (GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA), 
integrante do EIA e a consignar ao adjudicatário da 
empreitada de construção 

 
Após a finalização dos trabalhos num determinado local, deverão 
ser limpas todas as linhas de água e órgãos de drenagem que 
possam ter resíduos resultantes da obra, com vista a evitar-se 
problemas de obstrução e alagamento. 
 
 

 
Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no VOLUME VI/VI (GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA), 
integrante do EIA e a consignar ao adjudicatário da 
empreitada de construção 

 
Recomenda-se que nas áreas de Reserva Agrícola Nacional e 
Reserva Ecológica Nacional, bem como áreas sob o regime de 
Domínio Hídrico, se evite, sempre que possível, qualquer tipo de 
intervenção, que leve à alteração da sua qualidade ou perda de 
aptidão. 
 
 
 

Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no âmbito do Estudo de Localização de Estaleiro e 
Outras Àreas de Apoio à Obra (ANEXO XI, VOLUME 
III/VI do presente EIA), a consignar ao adjudicatário 
da empreitada de construção 

(cont.) 
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As zonas de deposição e acondicionamento de inertes e de 
materiais de construção pulverulentos, devem ser cobertas e/ou 
correctamente acondicionadas de modo a evitar o arrastamento 
de partículas pela acção do vento. A zona de circulação de 
máquinas deve ser regularmente humedecida, ou ser revestida com 
uma cobertura rígida (tipo asfalto) de modo a impedir a 
ressuspensão de partículas por acção do vento, particularmente no 
período estival. 

 
Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no VOLUME VI/VI (GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA), 
integrante do EIA e a consignar ao adjudicatário da 
empreitada de construção 

 
O transporte de terras e outros materiais de construção deve ser feito 
em camiões com cobertura, de modo a reduzir as emissões de 
partículas. Os rodados dos camiões devem ser regularmente limpos 
de modo a não degradar as vias de acesso à obra e a segurança 
rodoviária. 
 

 
Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no VOLUME VI/VI (GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA), 
integrante do EIA e a consignar ao adjudicatário da 
empreitada de construção 

Deverá ser contemplada a construção de valetas de recolha de 
escorrências superficiais, caixas de recepção e estruturas 
dissipadoras de energia como por exemplo a colocação de 
enrocamento a jusante das passagens hidráulicas, de modo a 
garantir velocidades de escoamento à saída da PH não susceptíveis 
de provocar fenómenos de erosão nos solos adjacentes, conforme 
previsto no projecto de drenagem. No caso das linhas de 
drenagem aos km’s 28+175 e 32+900, este reforço já existe, pelo 
que o seu estado e eficácia deverão ser mantidos em óptimas 
condições de rugosidade à passagem de caudais consideráveis 
das estações mais chuvosas. 

 
 

Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
PE2 – Drenagem 

Em todas as operações com risco de derrame de poluentes nos 
estaleiros ou na própria obra (por exemplo mudança de óleos 
usados das máquinas e equipamentos), deverão ser adoptados os 
cuidados e precauções necessárias. As acções de limpeza das 
máquinas e o enchimento dos camiões com combustíveis e outros 
materiais, devem ser realizadas em locais impermeabilizados, onde 
seja possível fazer a sua recolha e armazenagem. A armazenagem 
e recolha dos óleos e outros produtos, deve ser realizada de acordo 
com a legislação nacional em vigor. 

 
Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no VOLUME VI/VI (GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA), 
integrante do EIA e a consignar ao adjudicatário da 
empreitada de construção 

 
Durante toda a fase de obra, deverá ser contemplado o 
acompanhamento arqueológico das fases de desmatação, 
decapagem, escavações, instalação de estaleiros, áreas de 
empréstimo e depósito de materiais, bem como a abertura de 
acessos à obra. 
 

 

Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no VOLUME VI/VI (GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA), 
integrante do EIA e a consignar ao adjudicatário da 
empreitada de construção 

 
Deverá ser garantida com uma periodicidade pelo menos anual 
para a limpeza e desobstrução de todos os órgãos de drenagem 
transversal e longitudinal existentes ao longo do Trecho de forma a 
garantir as suas boas condições de funcionalidade. 

 

 
Medida incluída nas acções de conservação e 
manutenção da via, sendo a sua aplicabilidade 
garantida pela BRISA, à semelhança do que 
acontece em toda a rede de Concessão. 

 
Recomenda-se a execução de um Plano de Monitorização do 
Ambiente, que integrará as variáveis, Qualidade da Água, Ruído e 
Qualidade do Ar. 
 
 

 
Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no âmbito do PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO, 
VOLUME V/VI, integrante do presente EIA 

(cont.)
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Considera-se necessária a implementação de medidas mitigadoras 
do ruído gerado pela circulação rodoviária junto de potenciais 
receptores , nos quais é previsível a ocorrência de condições 
caracterizadas por LAeq > 65 dB(A) entre as 7h e as 22h ou LAeq > 
55 dB(A) entre as 22h e as 7h. 
 

Medida já contemplada no Projecto de Execução, 

no âmbito do ESTUDO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

DO RUÍDO (BRISA/CERTIPROJECTO, 2006) 

Relativamente a áreas inventariadas como de maior 
sensibilidade do habitat florístico, os locais que a seguir se 
apresentam merecem especiais cuidados na fase de obra, 
sendo que estas áreas a intervencionar, deverão ser o mais 
restritas possíveis, ao mínimo necessário.  
 
A afectação local dos exemplares de sobreiros, deverá ser 
objecto levantamento dos indivíduos destruídos de forma 
irreversível e encetadas as adequadas medidas 
compensatórias, segundo o Decreto-Lei nº 196/2001 de 25 
de Maio. As envolventes espaciais assim, classificadas são: 

- km 28+250, Norte 
- km 30+650, Norte 
- km 35+550, Norte 

 

Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no ANEXO VIII (AFECTAÇÃO DE SOBREIROS),  VOLUME 
III/VI, do presente EIA, a consignar ao adjudicatário 
da empreitada de construção 

Antes do início das obras propriamente ditas, deverá ser 
colocada a adequada sinalização temporária, indicando as 
restrições e cuidados a observar pelos condutores que 
circulam nos Nós integrantes do projecto (Nó de Coina, Nó 
Palmela e Nó de Setúbal). De igual modo, recomenda-se 
que as intervenções preconizadas para os 
restabelecimentos sejam devidamente sinalizadas e 
programadas de modo a não inviabilizar a sua utilização. 
Deste modo será garantida a normal circulação e a 
acessibilidade actual. 
 

 
 
Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no VOLUME VI/VI (GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA), 
integrante do EIA e a consignar ao adjudicatário da 
empreitada de construção 

Durante a construção, não deverão ser obstruídos caminhos 
privados ou públicos. Caso seja necessário, deverão ser criados 
percursos alternativos que garantam a(s) mesma(s) ligação(ões). 
Estes percursos alternativos deverão ser devidamente sinalizados, de 
acordo com os procedimentos legais (Decreto Regulamentar nº22-
A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
Regulamentar nº41/2002, de 20 de Agosto), por forma a evitar 
quaisquer acidentes. 

Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no VOLUME VI/VI (GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA), 
integrante do EIA e a consignar ao adjudicatário da 
empreitada de construção 

A circulação de veículos pesados afectos à obra deverá ser limitada 
às vias necessárias para acesso à obra. No final da obra, as vias 
utilizadas para acesso à mesma, caso tenha ocorrido a 
degradação do respectivo pavimento, deverão ser repostas em 
condições idênticas às iniciais. 
 

Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
no VOLUME VI/VI (GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA), 
integrante do EIA e a consignar ao adjudicatário da 
empreitada de construção 

A obra não deverá ser iniciada sem a prévia consulta das Plantas de 
Serviços Afectados, a solicitar à Câmara Municipal de Palmela. 

Medida já contemplada no Projecto de Execução, 
PE17 – Serviços Afectados 

(cont.) 
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Por outro lado, faz parte integrante do presente estudo, o PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

(VOLUME V/VI), no qual são estabelecidos os programas de controlo e medição dos parâmetros 

ambientais relativos a Ruído, Qualidade do Ar e Qualidade das Águas, quer para a fase de construção 

quer para a fase de exploração.  

 

Nestes programas, são definidos, os parâmetros a definir, a periodicidade, forma de apresentação de 

resultados e Relatórios de Monitorização, metodologias e equipamentos a utilizar, critérios de avaliação e 

medidas de gestão, para cada uma das variáveis consideradas. 

 

 

5. PRINCIPAIS IMPACTES POSITIVOS 

 

Os impactes positivos identificados para o presente projecto, dizem essencialmente respeito, à melhoria 

das condições de acessibilidade, bem como ao aumento da melhoria do nível de serviço e segurança 

da Auto-Estrada do Sul, ao longo destes sublanços, do ponto de vista do utente da via, que em muito 

beneficiará os percursos mais longos.  

 

O aumento de acessibilidade está directamente relacionado com a melhoria do nível de serviço, com 

benefícios evidentes ao nível da diminuição da distância-tempo e, consequentemente, das ligações 

estabelecidas pela A2, Auto-Estrada do Sul, nos seus vários sublanços. É ainda de realçar, em termos de 

acessibilidade, a mais eficiente articulação com as restantes vias, inseridas na Rede Rodoviária Nacional, 

existentes na área de influência da A2, Auto-Estrada do Sul, nomeadamente com os IC1 e o IC21 (Via 

Rápida do Barreiro) e as EENN 252 e 379-2, bem como ainda com a A12. 

 

 

Carnaxide,  Novembro de 2006 

 

 

Anabela de Sousa, Engª   Tiago Silva, Dr. 

(Coordenação e Direcção Técnica)  (Direcção de Projecto) 

 

 


