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1.

INTRODUÇÃO

A Subconcessão do Baixo Tejo integra troços do Itinerário Complementar nº 32 (IC32), o
qual de acordo com o Plano Rodoviário Nacional - PRN2000 se desenvolve na sua totalidade
entre a Trafaria e o Montijo (IP1), tendo como pontos intermédios o IC20, a A2/IP7, a EN10 e
nó de Coina.
Esta Subconcessão tem como objectivos a conclusão da Circular Regional Interna da
Península de Setúbal (CRIPS) que, para além de possibilitar uma ligação por vias com perfil
de auto-estrada entre as duas pontes sobre o Rio Tejo (Ponte Vasco da Gama e Ponte 25 de
Abril), servirá os concelhos de Almada, Seixal, Barreiro, Montijo, Moita, Alcochete, Palmela,
Setúbal e Sesimbra, potenciando as acessibilidades concelhias e, consequentemente, aos
investimentos estruturantes para esta região como sejam a Plataforma Logística do Poceirão, a
Terceira Travessia do Tejo e o Novo Aeroporto de Lisboa, com a conclusão do IC32.
Neste âmbito, a ER377-2 entre a Costa da Caparica e a Fonte da Telha possibilita o fecho
deste grande anel rodoviário – ligando o IC20 ao IC32 pela Av. do Mar - melhorando das
condições de circulação nos acessos às zonas de praia e retirando o tráfego automóvel do
centro da Costa da Caparica, contribuindo para uma redução no congestionamento que se
verifica principalmente nos meses de Verão.
Assim, o presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) da ER377-2 – Costa da Caparica/Fonte da
Telha, localizado no concelho de Almada, compreendendo cerca de 9,1 kms, desenvolvendose nas freguesias de Costa de Caparica e Charneca de Caparica, no concelho de Almada.
No desenvolvimento do Projecto de Execução optou-se por subdividir o trecho em duas
componentes, nomeadamente a ER377-2 – Costa da Caparica/Fonte da Telha e Beneficiação
da Av. do Mar e Ligação à Fonte da Telha, possibilitando um desenvolvimento em pormenor
das soluções apresentadas em fases anteriores do concurso para a Subconcessão através de
Estudo Prévio conjunto.
A entidade proponente é a Auto-Estradas do Baixo Tejo e a entidade licenciadora do projecto
é a EP, Estradas de Portugal, SA.
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A ER 377-2 – Costa da Caparica / Nova Vaga / IC32 (Prox.), foi sujeita a procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), do qual resultou, em 26 de Janeiro de 2008, a
emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável à Solução B da ER 3772, entre o km 0+000 e o km 13+650, conjugada com a Alternativa B2 (variante à Mata dos
Medos), Alternativa B3 (ligação ao Parque de Campismo), conforme se apresenta na Figura 1
seguinte:
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Solução A/Solução B

Solução A/Solução B

Alternativa A1
Alternativa A2/B2
Solução A/Solução B

Alternativa A3/B3

Solução A/Solução B

Alternativa 4

Figura 1 - Esquema dos traçados analisados em fase de Estudo Prévio
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A ER377-2 Costa da Caparica/Fonte da Telha tem como principal objectivo a retirada de
tráfego automóvel do centro da Costa da Caparica principalmente durante os meses de Verão,
constituindo uma via que melhora as acessibilidades nas freguesias abrangidas e contribuindo
para o desenvolvimento turístico local, face às condições que as vias actuais apresentam –
estacionamento desordenado, piso em mau estado de conservação – servindo igualmente de
acesso privilegiado aos parques de campismo previstos cuja entrada em funcionamento se
encontra condicionada à conclusão da ER377-2.
O RECAPE será submetido à Estradas de Portugal, SA (entidade licenciadora), para
verificação da conformidade do Projecto de Execução com a DIA.
A elaboração do RECAPE decorreu entre Maio de 2009 e Abril de 2010, tendo sido realizado
pela Amb&Veritas sob a coordenação da COBA, Consultores para Obras, Barragens e
Planeamento, SA.
O principal objectivo do RECAPE foi dar cumprimento ao estabelecido na legislação em
vigor sobre a Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente no que respeita à verificação
da conformidade ambiental do Projecto de Execução da ER377-2 – Costa da Caparica/Fonte
da Telha em análise com os critérios estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental
(DIA).
A estrutura deste documento foi definida tendo em consideração o Anexo IV da Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril. O Sumário Executivo, sendo um documento de divulgação pública
resume as informações patentes nos restantes volumes do RECAPE, considerando as
seguintes secções: Introdução, Antecedentes do Projecto, Descrição das Características Gerais
do Projecto, Conformidade com a DIA, Monitorização Ambiental e Conclusões.
Na Figura 2 apresenta-se o Esboço Corográfico à escala 1:25 000 do projecto em estudo.
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2.

ANTECEDENTES DO PROJECTO

A ER377-2 foi inicialmente estudada no âmbito dos Estudos Prévios do Polis da Costa da
Caparica.
Iniciou-se pelo o estudo de corredores na zona adjacente à malha urbana da Costa da Caparica
e ligações entre a zona da Arriba e o núcleo urbano. As diferentes alternativas de traçado da
ER377-2 apresentadas nesses estudos, desenvolveram-se no sentido de criar alternativas de
atravessamento das zonas urbanas (Alternativa de Ligação aos Parques de Campismo e de
Ligação à Avenida do Mar).
Em Março de 2006, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Estudo Prévio da “ER377-2 –
Costa da Caparica/Nova Vaga/IC32” foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA), tendo a Autoridade de AIA (o então Instituto do Ambiente) emitido uma
declaração de desconformidade em 23 de Maio de 2006, tendo o EIA sido reformulado e
submetido a AIA em Julho se 2007.
A respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, foi emitida em
28 de Janeiro de 2008, sendo os aspectos mais relevantes o “(..) estudo de uma solução que
minimize o impacte sobre o uso agrícola dos solos, entre o início do traçado e o km 3+000, a
qual deverá ter prévio acordo da DRARO” e a adopção de medidas compensatórias para os
impactes sobre os sistemas dunares:
-

-

“A ER377-2 e a ligação à Fonte da Telha provocarão a destruição de mais de 6
hectares de dunas e habitats prioritários da Directiva, situados em Matas Nacionais.
Trata-se de uma perda efectiva e relevante de áreas actualmente afectas à
conservação da natureza e da biodiversidade, cujo impacte negativo não é
minimizável. A área envolvente encontra-se bastante pressionada pelo crescimento
urbano, pelo que a perda daquela área se torna ainda mais significativa.
Assim, os impactes negativos que serão provocados pela construção e funcionamento
da ER377-2 e ligação à Fonte da Telha, mesmo na conjugação de soluções menos
desfavorável, na Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos e no sistema dunar
na Mata das Dunas da Trafaria e Costa da Caparica, deverão ser compensados,
através da cedência de terreno com características semelhantes e superfície não
inferior, a ser afecto à defesa do património natural. Essa área deve ser contígua à
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-

Mata Nacional dos Medos e situar-se dentro da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil
da Costa da Caparica;
A aquisição da referida área deverá ser contemplada no Caderno de Encargos da
obra, de modo a ser incluída desde logo no orçamento base.”

O Projecto de Execução da ER 377-2, foi assim desenvolvido tendo em consideração o
traçado e respectivo corredor aprovado em sede de AIA da ER377-2 – Costa da Caparica /
Nova Vaga / IC32 (Prox.), e as recomendações da Declaração de Impacte Ambiental e do
Relatório da Comissão de Avaliação.
3.

DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJECTO

Ao longo dos 9,1 km do traçado da ER377-2 entre a Costa da Caparica e a Fonte da Telha, e
além do Nó inicial (Nó da Costa da Caparica) e da rotunda final (Rotunda R.ER.10), serão
implantadas mais nove rotundas (rotundas R.ER.1 a R.ER.9), assegurando ligações à rede
viária existente com uma equidistância inferior a 1 km.
Do início até ao km 2,6 onde se insere a rotunda ER.2, o traçado é inteiramente novo, partindo
do Nó da Costa da Caparica do IC20 e atravessando a zona agrícola a Nascente da Costa da
Caparica, com um perfil de 2x2 vias.
Do km 2,6 ao km 5,8, o projecto em estudo sobrepõe-se à estrada existente, estando previsto o
seu alargamento e reforço do pavimento, prevendo-se ainda o alargamento da plataforma para
a implantação de uma pista para ciclistas e a implantação de uma Passagem de Fauna junto do
km 4+825.
Entre o km 5,8 e o km 7,1 (rotunda ER.8), o traçado da ER377-2 desenvolve-se junto ao
limite da Mata Nacional dos Medos - uma área de elevada importância ecológica - em grande
parte sobre o aceiro existente, que separa a Mata das zonas urbanizadas. Ao km 6+560 inserese a Passagem de Fauna 2 que tem como objectivo possibilitar a passagem de animais entre os
dois lados da via.
Finalmente, entre o km 7,1 e o final do traçado ao km 9,1 na rotunda ER.10, a estrada
desenvolve-se paralelamente à zona para onde serão transferidos os parques de campismo da
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Costa da Caparica, voltando a apresentar um perfil transversal de 2x2 vias com passeio e via
de ciclistas.
Assim, a ER377-2, ao nível do seu perfil transversal, terá uma grande heterogeneidade
conforme seguidamente se sintetiza:
-

Do Nó da Caparica do IC20 à Rotunda ER. 2 (2,6 km) – traçado desenvolvido para
uma velocidade de projecto de 70 km/h considerou as expectativas da autarquia e da
sociedade Costa Polis; tem uma passagem Inferior, uma Passagem Agrícola e duas
Passagens de Peões;
Trata-se de um trecho com 19,60 m de largura com duas faixas de rodagem e duas vias
de tráfego cada. O perfil transversal tipo é o seguinte:
o 2 bermas direitas com 2,00 m;
o 2 faixas de rodagem com 7,00 m cada, correspondendo a 2 vias de 3,50 m por
sentido;
o 2 bermas esquerdas com 0,50m;
o Separador central do tipo “New Jersey” com 0,60 m.

Figura 2 – Perfil transversal tipo do troço compreendido entre o Nó da Caparica e a Rotunda E.R.2

Neste trecho, estão previstos dois restabelecimentos, de forma a restabelecer um caminho
rural e um caminho municipal, e duas serventias rurais.
-

Entre a Rotunda ER. 2 (km 2,6) e a Rotunda ER. 8 (km 7,1) – neste trecho o traçado
sobrepõe-se ao traçado existente tendo havido, na sua definição, o cuidado de
minimizar o derrube de árvores – facto que condicionou o alargamento da plataforma
e a localização de paragens para transporte público;
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Neste trecho prevê-se a implantação de 6 rotundas (rotundas ER.3 a ER.8),
respectivamente aos kms 3+550, 3+950, 4+700, 5+350, 6+620 e 7+145 apresentando
todas um raio exterior igual a 25 m.
Face às características geométricas do traçado em planta e perfil longitudinal, ao perfil
transversal e às 6 rotundas previstas ao longo deste trecho, a velocidade base será de
50 km/h.
Refira-se que entre o km 5,5 e a Rotunda ER.8, o traçado interfere com a Mata dos
Medos, tendo-se optimizado a sua implantação para minimizar esta interferência. Os
acessos à Mata dos Medos serão assegurados pela rotunda ER.7 e por uma entrada na
mão, prevista ao km 5+800, estando ambos os acessos dotados de cancelas para
impedir o acesso automóvel (excepto veículos autorizados) mas permitindo a
circulação de ciclistas e peões, dando assim cumprimento à DIA.
Neste trecho o perfil transversal tipo adoptado será de tipo 1x2, assimétrico. A largura
da plataforma será no máximo de 9,50 m, constituída por:
Lado Esquerdo
 1 via de circulação com 3,25 m;
 1 berma direita com 0,50 m.
o Lado Direito
 1 via de circulação com 3,25 m;
 1 pista para ciclistas com 2,50 m.
o

Figura 3 – Perfil transversal tipo do troço compreendido entre a Rotunda ER.7 e a Rotunda ER.8
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-

Da Rotunda ER. 8 (km 7,1) à Rotunda ER. 10 (9,1 km) - este trecho confina com o
Parque de Campismo previsto no programa CostaPolis, apresentando um perfil
transversal tipo de 2x2, com separador sobreelevado e arrelvado. Este perfil terá uma
pista de ciclistas, do lado direito, além de passeios em ambos os lados da plataforma.
Fora da zona de implantação do Parque de Campismo não existirá pista para ciclistas.
O carácter eminentemente urbano deste troço obriga a considerar-se uma velocidade
base igual a 50 km/h. No entanto as características geométricas do traçado em planta e
perfil longitudinal correspondem a uma velocidade base superior.
O perfil transversal tipo adoptado em secção corrente para este trecho será do tipo 2x2
com separador arrelvado. A largura total será de 24,75 m, constituída por:
o Separador central sobreelevado e arrelvado com 2,50 m;
o 2 faixas de rodagem com 7,00 m cada, correspondendo a 2 vias de 3,50 m por
sentido;
o 1 pista para ciclistas, do lado direito da plataforma, com 3,00 m;
o passeios de ambos os lados da plataforma, tendo o passeio do lado esquerdo
uma largura de 2,25m e o do lado direito uma largura 3,00 m.
As bermas, esquerdas ou direitas, serão pavimentadas em toda a sua extensão. Quando
necessário existirá uma zona exterior à berma direita com 0,75m para colocação de
guarda de segurança e valeta de bordadura de aterro.

Figura 4 – Perfil transversal tipo do troço compreendido entre a Rotunda E.R.8 e a Rotunda ER.10
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Relativamente à drenagem transversal, foi previsto o restabelecimento de todas as linhas de
água atravessadas através de Passagens Hidráulicas (PH’s) dimensionadas para um período de
retorno de 100 anos.
Relativamente à movimentação de terras e, no cumprimento das indicações da Declaração
de Impacte Ambiental, procurou-se um desenvolvimento do projecto rodoviário que
minimizasse as interferências em termos de área, optimizando-se a movimentação de terras
necessária por forma a obter-se o maior equilíbrio possível entre escavações e aterros.
No entanto, as condições existentes para a implantação da ER377-2, nos 2,5 quilómetros
iniciais totalmente conseguidos em aterro, os 3,3 quilómetros seguintes que correspondem ao
alargamento e reforço da plataforma existente a par da preocupação em minimizar os terrenos
ocupados, traduziram-se num acentuado desequilíbrio em termos de movimentação de terras,
com um deficit na ordem dos 130.000 m3.
No que respeita ao tráfego consideraram-se previsões para o ano início de exploração (2012),
para um ano intermédio (2022) e para o ano horizonte (2038), conforme se apresenta no
quadro seguinte.
Quadro 1 – Previsão de tráfego médio diário anual – Cenário de Referência
Troço

Nó da Caparica/Rotunda E.R.1

Rotunda E.R.1/Rotunda E.R.2

Rotunda E.R.2/Rotunda E.R.3

Rotunda E.R.3/Rotunda E.R.4

Rotunda E.R.4/Rotunda E.R.5

Extensão (km)

1,2

1,4

1,0

0,4

Ano

Ligeiros

Pesados

Total

2012

12.220

288

12.508

2022

14.638

337

15.036

2038

17.088

382

17.470

2012

7.623

137

7.760

2022

9.228

164

9.392

2038

10.741

192

10.933

2012

9.203

149

9.352

2022

10.981

179

11.160

2038

12.718

207

12.925

2012

8.644

149

8.794

2022

10.309

179

10.488

2038

11.938

209

12.147

2012

9.738

204

9.942

2022

11.855

244

12.099

0,7
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Troço

Extensão (km)

Rotunda E.R.5/Rotunda E.R.6

Rotunda E.R.6/Rotunda E.R.7

Rotunda E.R.7/Rotunda E.R.8

Rotunda E.R.8/Rotunda E.R.9

Rotunda E.R.9/Rotunda E.R.10

4.

0,7

1,2

0,5

0,9

1,1

Ano

Ligeiros

Pesados

Total

2038

13.758

284

14.042

2012

10.977

227

11.204

2022

13.345

272

13.617

2038

15.488

314

15.802

2012

4.937

63

4.999

2022

5.900

74

5.974

2038

6.820

84

6.905

2012

2.693

12

2.705

2022

3.257

15

3.272

2038

3.768

17

3.786

2012

2.495

45

2.541

2022

3.027

53

3.080

2038

3.978

59

4.037

2012

2.391

43

2.434

2022

2.883

50

2.933

2038

3.467

54

3.521

CONFORMIDADE COM A DIA

Este capítulo tem por objectivo apresentar uma síntese das medidas e condicionantes da
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), e a forma como as mesmas foram consideradas no
Projecto de Execução da ER377-2 Costa da Caparica/Fonte da Telha, o qual foi desenvolvido
com o objectivo prioritário de minimização dos impactes ambientais e o respeito pelo
preconizado na DIA.
Tendo presente a DIA, os contactos com entidades, os estudos complementares efectuados
nesta fase e o reconhecimento de campo, foi efectuada uma análise das alterações ocorridas
no traçado desde a fase de Estudo Prévio, até à actual fase de Projecto de Execução,
acompanhada da respectiva justificação técnica seguida de uma análise ambiental integrada
que incidiu especificamente sobre a área onde se verificou a modificação no traçado,
verificando-se que de um modo geral as alterações ocorridas permitem minimizar alguns dos
impactes detectados em fase de Estudo Prévio.
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De modo a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA, Parecer da CA, e no EIA,
foram efectuados diversos estudos e projectos complementares, sendo de referir os seguintes:

-

-

-

-

-

Análise de Impactes nos Solos – direccionada para a análise da afectação da zona
agrícola das Terras da Costa, identificada como zona de elevada aptidão agrícola e de
importância socio-económica local;
Análise de Impactes da Componente Social – aprofundamento da análise dos
impactes decorrentes da implantação do projecto sobre as áreas urbanas edificadas, as
áreas agrícolas e as acessibilidades locais;
Análise de Impactes no Ambiente Sonoro – avaliação dos impactes derivados do
ruído de tráfego que circulará na via, nas zonas sensíveis existentes na sua envolvente
– habitações – incluindo a verificação da necessidade de implementação de medidas
de minimização do ruído;
Análise de Impactes sobre a Componente Biológica – avaliação das implicações
negativas na fauna e na flora nomeadamente tendo em consideração a sensibilidade
dos habitats existentes nas áreas envolventes à estrada;
Prospecção Arqueológica Sistemática - realizada com o principal objectivo de
averiguar a existência de elementos patrimoniais na faixa directamente afectada pelo
projecto, bem como da necessidade de adopção de medidas cautelares na fase de
construção.

Foram ainda desenvolvidos o Projecto de Integração Paisagística e o Projecto de
Protecção Sonora.
O primeiro teve como principal objectivo implementar as medidas de minimização propostas
para a Paisagem e outros descritores ambientais com relevância, nomeadamente os Sistemas
Ecológicos, com o enquadramento paisagístico das passagens hidráulicas de forma a facilitar
o adequado encaminhamento das espécies faunísticas.
O Projecto de Protecção Sonora concretiza de que forma se processa a protecção sonora nos
locais onde serão excedidos os valores limite de ruído, apresentando como solução a
implantação de barreiras acústicas e o respectivo dimensionamento.
Para além destes estudos complementares ao presente RECAPE, foi efectuada a
caracterização completa e aprofundada dos impactes relativos aos seguintes factores

ER377-2 – COSTA DA CAPARICA / FONTE DA TELHA. BEN. AV. MAR E LIG. FONTE TELHA. PROJECTO DE EXECUÇÃO.
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO. VOLUME I – SUMÁRIO EXECUTIVO
18
MAIO 2010

ambientais: Geologia, Solos, Uso Actual do Solo, Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro,
Componente Biológica, Componente Social, Planeamento e Ordenamento do Território e
Condicionantes ao Uso do Solo, Património e Paisagem. Desta análise foram propostas
diversas medidas de minimização dos impactes identificados quer para a fase de construção,
quer de exploração.
Assim, o Projecto de Execução foi desenvolvido considerando as recomendações da DIA, da
comissão técnica e da Consulta Pública, referindo-se seguidamente os aspectos que assumem
maior relevância:
DIA 1 – “Estudo de uma solução que minimize os impactes sobre o uso agrícola dos solos,
entre o início do traçado e o km 3+000, a qual deverá ter prévio acordo da DRARO”
O desenvolvimento do projecto rodoviário objecto do presente RECAPE teve em
consideração a medida acima explicitada, com o estudo de diversas soluções de minimização
da ocupação dos solos agrícolas no troço em apreço.
Na procura da resolução dos problemas de ocupação de áreas agrícolas e no estrito
cumprimento das disposições da DIA, optou-se pela rectificação do traçado em planta e em
perfil longitudinal e pela alteração da geometria do Nó da Costa da Caparica.
Deste modo, optou-se por prever entradas e saídas na mão (duas entradas e duas saídas em
cada lado da ER377-2) as quais, conjugadas com as rotundas que permitirão a inversão de
sentido de marcha, mantêm a ligação entre os dois lados da ER377-2. Alterou-se, também, a
localização da Rotunda ER.2 de modo a permitir a continuidade do arruamento existente (Rua
da Foz do Rego) sem necessidade de recurso a uma Obra de Arte e respectivo aterro contíguo
numa zona urbana. Efectivamente, com a redução da cota de desenvolvimento da via verificase uma diminuição da área total afectada pela redução da altura dos taludes de aterro previstos
(cerca de 2,0 m na zona mais elevada).
Para o Nó da Caparica, que se previa desnivelado, obrigando a duas passagens inferiores, a
uma inclinação acentuada nos ramos de ligação e a um aterro com cerca de 8 m em terrenos
de RAN, o Estudo Rodoviário propõe uma rotunda de raio interior igual a 31 m e três vias de
circulação.
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É de referir, igualmente, que no âmbito do estudo de soluções de minimização da ocupação
dos solos agrícolas foi realizada uma reunião de trabalho com os técnicos da DRAP-LVT, no
dia 25 de Fevereiro de 2008, no sentido de identificar as suas principais preocupações e
expectativas. Nessa reunião a solução apontada como mais favorável foi a conjugação da
rectificação da altimetria do traçado com a sua ripagem até o limite de uma via prevista no
Polis da Costa da Caparica, situada a poente da ER 377-2 neste troço inicial. Atendendo a esta
proposta, o Agrupamento AEBT optou por efectuar a dita ripagem (Volume VI – Peças
Desenhadas).
As alterações introduzidas no projecto – fortemente condicionado pelo previsto no Programa
Polis – levaram a que a área agrícola total afectada pela implantação da obra no trecho em
causa se reduzisse em cerca de 5.300 m2/0,53 hectares (7,99 hectares afectados pelo Estudo
Prévio e 7,46 hectares afectados pelo Projecto de Execução).
Tendo sido contactada a DRARO/DRAP-LVT no sentido de participar activamente na
procura da melhor solução de projecto, fundamentalmente no que diz respeito à aprovação do
traçado desenvolvido, esta entidade manteve o parecer negativo emitido no âmbito do Estudo
de Impacte Ambiental do Estudo Prévio, uma vez que as interferências com a área agrícola,
embora em menor extensão, se mantêm.
Desta forma, e tendo presente que todas as opções de projecto foram consideradas tendo em
conta a harmonização da DIA com os planos do Programa Polis da Costa da Caparica, com a
efectiva redução da área agrícola afectada, na ausência de acordo prévio da DRARO/DRAPLVT ao traçado para o troço entre o início e o km 3+000 a DIA não é cumprida.
DIA 11 – “As ligações locais da ER 377-2, dentro das áreas da PPAFCC, das Matas
Nacionais, deverão ser previamente analisadas pelo ICNB, de forma a assegurar a protecção
de áreas sensíveis, as ligações de serviço e o restabelecimento de caminhos para o combate a
fogos florestais.”
As ligações locais da ER377-2 foram objecto de desenvolvimento entre a equipa projectista
da rodovia e o Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, sendo restabelecidas
todas as serventias consideradas fundamentais para o acesso às referidas zonas sensíveis.
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Refira-se que ao km 5+800 e ao km 6+625 (Rotunda ER.7) se encontram previstas ligações
aos aceiros/estradas florestais protegidos por cancelas, de modo a possibilitar o controlo dos
acessos ao interior da Mata dos Medos.
Desta forma, considera-se que o Projecto de Execução está em conformidade com a DIA.
DIA 18 – “Na Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos:
A via deverá ser vedada, com rede de malha progressiva, articulando-se com o
sistema de cancelas, existente ou a implantar como consequência da construção da
estrada.
O talude interior da variante à Mata dos Medos, entre o km 6+400 e 6+570, deverá
ser substituído por muro de suporte de terras, de forma a preservar o mais possível
essa área de excepcional qualidade da Mata.
Deverá proceder-se à colocação de dispositivos para a diminuição da velocidade de
circulação.”
O Projecto de Vedações do presente Projecto de Execução da ER377-2 Costa da
Caparica/Fonte da Telha contempla a vedação da via, em toda a sua extensão e de ambos os
lados (exceptuam-se as quebras na mesma para a entrada nos acessos marginais).
Refira-se que a vedação a utilizar será distinta em função do trecho:
-

-

Entre o km 0+000 e o km 2+535 (início da inserção da Rotunda E.R.2), a vedação será
de malha progressiva com 1,5 m de altura, escorada com postes de madeira, uma vez
que não se prevê tráfego pedonal;
Para a restante extensão da via, está prevista a colocação de vedação de malha
progressiva com 2,0 m de altura escorada com postes de ferro galvanizado com 48 mm
de diâmetro e 2,50 m de comprimento.

No que concerne à substituição do talude interior da variante à Mata dos Medos por uma obra
de contenção, verifica-se que a rectificação efectuada no perfil longitudinal da via nesta zona,
conduziu a uma redução na altura do aterro previsto no Estudo Prévio de valores superiores a
6 m para valores inferiores a 3 m. Por esta razão, considera-se dispensável o recurso à obra de
contenção proposta pela DIA, tendo-se considerado somente a colocação de vedação e
cancelas nos locais de acesso.
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A colocação de dispositivos para a redução de velocidade de circulação é apresentado em
volume específico do PE.
Em face das características do Projecto de Execução, considera-se que este está em
conformidade com a DIA.
Apresentam-se no RECAPE, no Plano Geral de Acompanhamento Ambiental, as cláusulas
ambientais especiais que serão integradas no Caderno de Encargos da Obra, de forma a
serem aplicadas pelo Empreiteiro. Para facilitar a sua compreensão e aplicação, foram
divididas de acordo com o faseamento dos trabalhos da obra e com situações que merecem
um cuidado especial. Neste documento apresenta-se igualmente a Carta de Condicionantes à
localização dos Estaleiros, onde é possível verificar que, dentro do corredor de 400m definido
pela DIA, e dadas as Condicionantes Legais, Restrições de Uso e Servidões Administrativas
que abrangem toda a área de estudo, não é possível identificar nenhum local para a
localização dos mesmos.
Refira-se ainda que o empreiteiro implementará um Plano de Acompanhamento Ambiental
da Obra (tendo sido apresentada uma proposta no RECAPE), que tem como principais
objectivos executar e avaliar a eficácia da implementação das medidas de minimização
ambiental propostas, bem como o cumprimento da legislação ambiental aplicável. Para
garantir este cumprimento, o Empreiteiro será apoiado, durante toda a fase de obra, por uma
equipa responsável pelo acompanhamento formal, do ponto de vista ambiental, que verificará
o cumprimento das normas aplicáveis, bem como servirá de apoio técnico/ambiental na
resolução de problemas que possam surgir durante a construção.
Relativamente aos caminhos a utilizar durante a fase de construção, refere-se que estes serão
definidos de modo a causar o menor impacte possível na população e nas vias existentes, de
forma a evitar o trânsito desordenado e assim, acautelar as condições de segurança de
trabalhadores e utentes da via pública.
As actividades de construção serão, sempre que possível, confinadas à área afecta à obra
(faixa expropriada), evitando a utilização de outros terrenos, de forma a minimizar as
perturbações do solo agrícola, bem como a afectação de áreas com ocupação do solo sensível.
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Todas as estruturas hidráulicas existentes que forem afectadas pela construção da via, serão
salvaguardadas e apresentadas as respectivas medidas de minimização, nomeadamente a sua
reposição. Para os pontos de água existentes na envolvente ao traçado que forem
directamente afectados será aferido com os proprietários a necessidade da sua manutenção,
caso em que deverá ser acordada a relocalização dos mesmos. Caso contrário, deverá ser
acordada a compensação pela afectação do ponto de água
No final da obra, todos os terrenos afectados pela obra, quer ao nível das áreas ocupadas
pelos estaleiros, quer ao nível dos caminhos em terra batida ou pavimentados, utilizados pelas
máquinas envolvidas na execução da obra, serão repostos em condições idênticas às iniciais.
5.

MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

O Plano Geral de Monitorização permite avaliar e confirmar a eficácia das medidas de
correcção dos impactes negativos previstos em determinados factores do ambiente, detectando
a violação de limites estabelecidos na legislação ambiental em vigor, equacionando a
necessidade de implantar medidas adicionais e introduzindo outras correctivas. Outro factor
importante é a obtenção de informação adicional, que poderá ser utilizada posteriormente quer
na reavaliação dos impactes, quer na redefinição das medidas minimizadoras propostas.
O Plano Geral de Monitorização é constituído pelos seguintes programas, específicos para o
factor ambiental em causa:
-

-

Programa de Monitorização da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas
- avaliação do impacte da infra-estrutura rodoviária na qualidade da água, de acordo
com a legislação aplicável e verificação da eficiência das medidas adoptadas. Foram
propostos para monitorização locais de maior sensibilidade, nomeadamente linhas de
água receptoras das escorrências da estrada, áreas agrícolas, e furos/poços localizados
junto ao traçado;
Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro – para controlo dos níveis
acústicos junto dos locais identificados com sensibilidade ao ruído;
Programa de Monitorização da Componente Biológica – para seguimento das
alterações nos ecossistemas da envolvente directa e dos seus componentes
fundamentais: a flora e a fauna., incidindo sobre a recuperação paisagística,
mortalidade provocada pela via e, integridade da vedação.
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Refira-se ainda que a DIA refere que deve ser apresentado um plano de monitorização da
qualidade do ar no seguimento da realização de uma nova análise à mesma, caso se torne
necessário. No entanto, tendo em consideração que a modelação da Qualidade do Ar do EIA
do Estudo Prévio tinha por base volumes de tráfego muito superiores ao considerado no
Projecto de Execução e que não foram identificados receptores sensíveis que necessitassem de
monitorização na fase de Estudo Prévio, não se justifica a realização de uma nova modelação
e consequentemente da apresentação de um programa de monitorização para a Qualidade do
Ar.
A elaboração das propostas dos Programas de Monitorização foi efectuada tendo em
consideração a legislação actual, Decreto de Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio com a última
redacção dada pelo Decreto nº 197/2005, de 8 de Novembro, e Portaria n.º 330/2001, de 2 de
Abril.
6.

CONCLUSÕES

O principal objectivo do RECAPE é verificar a conformidade ambiental do Projecto de
Execução da ER377-2 Costa da Caparica/Fonte da Telha, com os critérios estabelecidos na
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e Parecer da Comissão de Avaliação do Estudo
Prévio, no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental da ER377-2 Costa da
Caparica/Nova Vaga/IC32 (prox.).
Para a execução do RECAPE, foram elaborados novos estudos no sentido de ser dado
cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA, tendo reavaliados os impactes causados
pela construção e exploração da estrada em vários descritores, nomeadamente, património
(com base na prospecção sistemática arqueológica do traçado), ambiente sonoro, componente
biológica, ordenamento do território e ocupação do solo, recursos hídricos, paisagem,
componente social, etc.
Estes estudos, conjuntamente com um maior rigor de aproximação às condições do terreno
pelo projecto, decorrente da passagem da fase de Estudo Prévio para a fase de Projecto de
Execução, conduziram a ligeiras alterações ao traçado procurando minimizar muitos dos
impactes negativos identificados no EIA, procedendo simultaneamente a uma optimização do
traçado.
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De entre as principais medidas de minimização introduzidas no Projecto de Execução,
destacam-se as relacionadas com a minimização dos impactes sobre os sistemas ecológicos e
áreas agrícolas e componente social:
-

-

-

-

-

Alteração da Geometria do Nó da Costa da Caparica, com a substituição do nó
desnivelado por uma rotunda desnivelada, minimizando a ocupação sobre as áreas
agrícolas em presença;
Rectificação do traçado em planta e perfil longitudinal entre o km 0+000 e o km
2+600, aproximando o traçado da malha urbana da Costa da Caparica e reduzindo a
cota de desenvolvimento da rasante, traduzindo-se esta alteração na redução da área
ocupada pela infra-estrutura e minimizando a interferência com as áreas agrícolas das
Terras da Costa;
Eliminação de duas rotundas e diminuição dos raios das rotundas previstas, reduzindo
a interferência com a área classificada da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da
Costa da Caparica e evitando a necessidade de inverter o sentido de marcha nas
rotundas imediatamente anteriores ou posteriores para o acesso às praias;
Alteração de eixo e rasante no trecho coincidente com a Mata Nacional dos Medos,
aproximando-se da zona edificada adjacente e minimizando a afectação desta zona de
elevada sensibilidade ecológica;
Reformulação da Rotunda 10 (actual ER.8), reduzindo a área ocupada pela infraestrutura e garantindo os mesmos movimentos de tráfego;
Ripagem do traçado para Nascente entre o km 8+800 e o final, afastando a via das
habitações existentes e em construção.

O RECAPE propõe um conjunto de cláusulas ambientais que irão ser integradas no Caderno
de Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo empreiteiro e assim minimizar alguns
impactes ambientais previstos, as quais estão sistematizadas no Volume IV – Plano Geral de
Acompanhamento Ambiental. Este volume integra ainda um Desenho, onde foram
cartografadas as condicionantes legais e/ou áreas sensíveis identificadas na envolvente ao
traçado, que condicionam a instalação dos estaleiros afectos à obra. Refira-se que este
documento tem como principal objectivo garantir a aplicação em obra dos pressupostos
ambientais estabelecidos no RECAPE.

ER377-2 – COSTA DA CAPARICA / FONTE DA TELHA. BEN. AV. MAR E LIG. FONTE TELHA. PROJECTO DE EXECUÇÃO.
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO. VOLUME I – SUMÁRIO EXECUTIVO
25
MAIO 2010

Apresenta-se ainda um Plano Geral de Monitorização que integra os Programas de
Monitorização de Recursos Hídricos, do Ambiente Sonoro e Sistemas Ecológicos.
Pelo exposto, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase do projecto, as
medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, o
Projecto de Integração Paisagística e de Protecção Sonora, a implementação do Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra e o Plano Geral de Monitorização Ambiental, ajustamse, salientando que, uma vez que não se obteve o acordo prévio da DRARO/DRAP-LVT aos
primeiros 3,0 km de traçado quando a via se desenvolve sobre os terrenos agrícolas das Terras
da Costa, a conformidade do Projecto de Execução com as condições estabelecidas na DIA
não é totalmente garantida.
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Lisboa, Maio 2010

Pela COBA, S.A.

Rui Mendes
Responsável pelo Estudo

Sofia Arriaga e Cunha
Coordenadora dos Estudos Ambientais

Dina Matias
Chefe do Projecto Rodoviário
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