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Declaração de Impacte Ambiental 

 
Identificação 

Designação do Projecto: A16/IC16 Nó de interligação A16/A9 (Nó da CREL) 

Tipologia de Projecto: Infra-estrutura 
rodoviária 

Fase em que se encontra o 
Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Concelho de Sintra (Freguesia de Belas), Distrito de Lisboa 
Proponente: Lusolisboa 

Entidade licenciadora: Estradas de Portugal, S.A. 
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 2008.05.12 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada 

 

Condicionantes: 

 

• Implementação de soluções que permitam o afastamento máximo 
possível do ramo B à Anta da Estria; 

• Implementação das medidas de compensação sobre o património 
constantes da presente DIA; 

• Compatibilização do projecto com os Instrumentos de Gestão 
Territorial em vigor; 

• Compatibilização com o Regime Jurídico da REN, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro; 

• Implementação das medidas de minimização e planos de 
monitorização constantes da presente DIA. 

 
 

Elementos a entregar em 
sede de licenciamento 

 
 
 
A informação referida nas medidas de minimização deverá ser apresentada 
para apreciação da Comissão de Avaliação (CA), de modo a permitir a 
apreciação previamente à consequente execução/implementação. 
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Outras Condições para licenciamento ou autorização do projecto: 
Medidas de minimização e de compensação: 

 

. Assegurar que as medidas de minimização constem dos cadernos de encargos/contratos relativos à 
execução da obra. 

 

Medidas de compensação 

. Apresentação e execução de um Projecto de Requalificação da Anta do Monte Abraão e sua envolvente 
próxima que inclua, para além de acções de conservação, restauro e monitorização do seu estado ao longo da fase 
de exploração da estrada, a recuperação da antiga pedreira aí existente (actualmente zona de deposição ilegal de 
resíduos). Este projecto deverá incluir as seguintes acções: remoção dos resíduos existentes e encaminhamento para 
destino adequado; verificação da eventual contaminação de solos e, em caso positivo, sua descontaminação; 
regularização do terreno através da deposição de material adequado, eventualmente oriundo das escavações 
inerentes ao Projecto, e ainda um Plano de Integração Paisagística; 

. Promoção de um estudo arqueológico específico e aprofundado visando o reconhecimento e 
contextualização do conjunto megalítico; 

. Equacionar o desenvolvimento de uma ligação pedonal, devidamente enquadrada do ponto de vista 
paisagístico, entre as antas do Monte Abraão e a da Estria, a aprovar previamente pela Comissão de Avaliação (CA). 

 

Medidas específicas para o Projecto 

. Implementação de soluções para o ramo B que garantam o afastamento máximo possível à área de 
protecção da Anta da Estria, nomeadamente com equacionamento da sua ripagem. 

. Adopção de soluções para os taludes do ramo B (designadamente muros) que minimizem o desenvolvimento 
do talude de escavação, de modo a reduzir a afectação da área de protecção do Monumento nacional (Anta da 
Estria). 

. Adopção de soluções para os taludes de escavação do ramo C, que permitam um adequado enquadramento 
paisagístico do referido Monumento Nacional, e que permitam a minimização da afectação da formação “matos 
evoluídos” 

 

Fase prévia à execução das obras 

. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de 
Construção (MMGFC), disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente 1, 2, 3, 5 e 6. 

. Apresentação e caracterização da localização do estaleiro, para apreciação pela CA, prévia à sua instalação. 
A sua localização deverá atender às condicionantes constantes da Medida 7 das (MMGFC), e ainda às zonas de 
interesse patrimonial. Preferencialmente, o estaleiro deverá localizar-se em áreas já impermeabilizadas e com 
acessos já existentes. 

. Apresentação da solução a adoptar para as duas habitações afectadas, que assegure aos lesados condições 
dignas de habitação e vivência, considerando que a mera indemnização não permitirá reverter as condições de 
exclusão social patentes. 

. Vedação de toda a área de intervenção, com especial cuidado junto às habitações do bairro da Chutaria e da 
Anta da Estria, de modo a apenas permitir o acesso ao seu interior a pessoas e veículos envolvidos na obra. A 
vedação da zona da Anta da Estria deverá atender às condições específicas constantes das medidas relativas ao 
património 

. Apresentação do Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico no qual, para além da descrição da 
metodologia de trabalho a aplicar, deverá constar a listagem e respectiva localização (nas cartas do projecto), de 
todos os locais com valor patrimonial constantes no Estudo de Impacte Ambiental;  
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. Apresentação dos trajectos para a circulação de máquinas e veículos afectos à obra tendo em atenção a 
minimização da afectação de: 

. habitações 

. áreas REN e RAN 

. áreas agrícolas 

. linhas de água 

. zonas de interesse patrimonial. 

 

Fase de execução das obras 

Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de 
Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente : 8, 9, 10, 11, 15, 18, 21, 25, 25, 27, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 a 49. 

. Definição de ligações essenciais e estabelecimento de ligações alternativas provisórias nas situações de 
afectação da rede viária local, em articulação com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, de modo a minimizar 
os conflitos no sistema viário existente. 

. Adopção de medidas que visem minimizar a afectação da mobilidade da população (quer rodoviária, quer 
pedonal) e da acessibilidade a bens e serviços, nomeadamente assegurar a acessibilidade da população a áreas 
residenciais adjacentes à obra, como é caso do Bairro da Chutaria. 

. Cumprimento de medidas que evitem as perturbações do foro fundiário, assegurando o confinando das 
actividades de construção à área afecta à obra e a não afectação de qualquer área não expropriada. 

. Reposição ou substituição adequada de infra-estruturas, de equipamentos e de serviços existentes nas zonas 
adjacentes à obra. Possíveis rupturas nos sistemas de abastecimento serão restabelecidas num período nunca 
superior a 24 horas. 

. Em caso de acidente no qual se verifique uma descarga acidental de materiais poluentes, deverão ser 
avisadas imediatamente as entidades responsáveis pelo ambiente. 

. As soluções a adoptar relativamente à utilização de explosivos deverão assegurar a não afectação estrutural 
dos Monumentos (Antas da Estria e do Monte Abraão). 

. Implantação de barreiras sonoras nos perímetros de apoio de frente de obra e nos estaleiros no caso de se 
verificarem impactes locais directos. 

. Na instalação de qualquer central de betão e de asfalto betuminoso deverá ser feito um controlo eficaz das 
poeiras e das respectivas emissões poluentes, com a instalação de sistemas de filtração eficientes, para além da sua 
localização em locais afastados de áreas habitacionais; 

. O equipamento de perfuração a utilizar, sempre que se recorra ao uso de  explosivos, deverá estar equipado 
com sistema de captação de poeiras. 

. Apresentação de um Projecto de Integração Paisagística detalhado contemplando um tratamento especial de 
enquadramento para: 

- os taludes dos ramos B e C (na envolvente da Anta da Estria e tendo em consideração o projecto de 
recuperação a desenvolver para a zona compreendida entre o Ramo C e a Anta de Monte Abraão); 

- o Muro a instalar no ramo que reflicta a sua visibilidade e proximidade.  

- a área que vier a ser utilizada para estaleiro. 

. Adopção de medidas que visem minimizar o arranque ou a destruição da vegetação na área afectada, em 
especial no lado da encosta Nascente da CREL, onde se está em presença de matos evoluídos. 

. O projecto de recuperação a desenvolver para a zona (entre o ramo C e a Anta de Monte Abraão) deverá 
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para posterior utilização no referido projecto. 

. As obras de integração paisagística e de revestimento vegetal deverão ser executadas à medida que os 
respectivos troços vão sendo construídos e nas épocas apropriadas, independentemente da conclusão das obras 
relativas ao pavimento, tal como preconizado no Projecto de Integração Paisagística. 

. Efectuar a avaliação do estado de conservação da Anta da Estria antes do início dos trabalhos, mediante 
registo gráfico (topográfico e fotográfico) e descrição pormenorizada. Esta avaliação deve ser realizada pela equipa 
de arqueologia que deverá integrar um técnico de conservação e restauro; 

. Proceder à delimitação física e permanente (com tapumes) da Anta da Estria durante a obra, num perímetro 
de segurança em relação aos trabalhos que respeite a área de protecção de 50 metros. Apenas se for demonstrado 
inequivocamente que perímetro proposto não poderá ser cumprido, é que se deverá proceder aos ajustes mínimos 
necessários; 

. Proceder à monitorização regular das antas (Estria e Monte Abraão) durante os trabalhos. Esta avaliação 
deve ser realizada por uma equipa da especialidade devendo os seus resultados ser acompanhados pela equipa de 
arqueologia. No decurso desta monitorização, caso se verifique alguma ameaça à integridade do monumento, deverá 
proceder-se de imediato à sua conservação, restauro ou escoramento; 

. O projecto de Integração Paisagística deverá contemplar um tratamento especial de enquadramento aos 
taludes do ramo B na envolvente da Anta da Estria;  

. Efectuar uma prospecção sistemática após acompanhamento arqueológico da desmatação, das áreas de 
reduzida visibilidade incluindo áreas de estaleiros, depósitos temporários, de forma a colmatar as lacunas de 
conhecimento referenciadas no EIA; 

. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras 
(desmatações, escavações, aterros e depósitos), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos. O acompanhamento deverá ser continuado e 
efectivo pelo que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o 
acompanhamento de todas as frentes; 

. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adopção de medidas de 
minimização complementares específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras); 

. Se, na fase preparatória ou de fase de construção, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras 
serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências 
com uma proposta de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com 
vestígios arqueológicos a serem afectadas têm que ser integralmente escavadas. Os trabalhos arqueológicos deverão 
seguir uma metodologia compatível com a natureza do achado, tendo em conta a hierarquização da sua importância 
científica e patrimonial, procedendo-se à sua avaliação, registo (cartografia, desenho e fotografia) e eventual 
remoção; 

. Os achados móveis efectuados no decurso destes trabalhos deverão ser colocados em depósito credenciado 
pelo organismo de tutela; 

. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que 
não se degrade o seu estado de conservação; 

. Sinalização permanente das ocorrências patrimoniais constantes do EIA bem como de todas aquelas que 
possam surgir durante os trabalhos e que se situem a menos de 100m da frente de obra e seus acessos, de modo a 
evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos. Sempre que se considere tecnicamente adequado, 
deverá proceder-se igualmente à vedação permanente destas ocorrências. 

 

Fase Final de Execução da Obra 

. Execução da barreira acústica com as características e localização constantes do quadro seguinte, 
assegurando que não estabeleça situações cumulativas de barreira visual e de emparedamento; 
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Barreira Localização Km inicial Km final Altura (m) Tipo 

B1 

Restabelecimento da EM 
(Estrada da Chutaria) 

 

Sentido Idanha - Queluz 

0+000  0+046 4,0 Reflectora em 
Acrílico 

 

. Assegurar que antes da abertura da via ao tráfego, todas as obras minimizadoras ou correctoras dos 
impactes durante a fase de exploração estejam concluídas. 

. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de 
Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 50 a 55. 

. Antes da entrada em funcionamento da via, restabelecer adequadamente as ligações intersectadas e 
recuperar os acessos temporários, bem como estradas e caminhos danificados em virtude das obras; 

. Proceder à recuperação total da área afecta à obra incluindo remoção de instalações, equipamentos, 
maquinaria e todo o tipo de materiais residuais; 

. Após a conclusão dos trabalhos, proceder à remoção removidos todos os materiais de obra e regularizar o 
solo o qual deverá ser escarificado ou gradado de forma a acelerar a sua recuperação e a potenciar a vegetação a 
instalar, de acordo com o PIP aprovado; 

. Recuperação ds áreas utilizadas para estaleiros, empréstimo e de depósito de terras, acessos temporários e 
actividades de construção, através da regularização do terreno e revestimento vegetal de acordo com o PIP aprovado. 

. Após a conclusão da fase de construção, as vias rodoviárias interferidas pelas obras ou pela circulação de 
maquinaria e veículos deverão ser recuperadas. 

 

Fase de Exploração 

. Assegurar a manutenção de adequadas condições de todos os revestimentos vegetais implantados. 

 
Programas de Monitorização 

Plano Geral de Gestão Ambiental em Obra 

O proponente deverá garantir o cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável, através dos Programas de 
Gestão Ambiental (PGA) que compõem o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra.  

Antes do início da obra, deverá ser realizado um Relatório Técnico e de Diagnóstico Ambiental, onde é realizada uma 
verificação prévia dos principais factores que serão afectados pela obra, assim como uma síntese de todas as 
medidas minimizadoras a concretizar e as metodologias para garantir o seu cumprimento. Este Relatório incluirá ainda 
toda a legislação ambiental a cumprir, bem como a identificação dos responsáveis pelo ambiente na obra. 

O Plano de Gestão Ambiental da Obra deverá incidir sobre os seguintes pontos: 
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• Gestão Ambiental dos Estaleiros; 

• Gestão Integrada de Resíduos; 

• Acções de Sensibilização Ambiental; 

• Resposta a situações de emergência com Riscos Ambientais; 

• Acompanhamento da implementação dos Programas de Monitorização Ambiental; 

• Responsabilidades e Competências; 

• Controlo Documental dos Processos; 

• Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

Deverá ser realizado mensalmente um Relatório de Acompanhamento Ambiental da Obra, onde ficarão registadas 
todas as acções, problemas, inconformidades ou queixas que surjam durante a obra, no âmbito ambiental.  

No final da obra, deverá ser realizado um Relatório Final, que deverá funcionar como uma pós-avaliação dos impactes 
ambientais da construção e permitir avaliar a eficácia das medidas adoptadas, garantindo que antes da abertura ao 
tráfego, todas as acções minimizadoras ou correctoras dos impactes sejam concluídas e que sejam correctamente 
implementados os Projecto de Integração Paisagística, o Projecto de Barreiras Acústicas e os Programas de 
Monitorização dos Recursos Hídricos e Ambiente Sonoro, no que diz respeito às campanhas a realizar durante a fase 
de construção. 

Monitorização da Qualidade da Água 

A monitorização da qualidade da água, no ponto de amostragem correspondente ao ponto de descarga da PH. 
N1RB-1 localizada no Ramo B do nó, deverá ser integrada no Plano de Monitorização do Projecto “A16/IC16 Lanço 
Nó da CREL (IC18) – Lourel (IC30) Lotes 1 e 2”. 

 

Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Na fase de construção deverão ser alvo de monitorização os locais mais próximos da frente de obra e dos 
estaleiros.  

Na fase de exploração, deverão ser considerados, pelo menos, os locais de amostragem apresentados no 
quadro seguinte. 

Locais de Amostragem no Nó da CREL 

km Ramo 

0+200 A 

0+430 A 

0+600 A 

0+150 E 

0+050 F 

 

Em cada um destes locais deverão ser realizadas medições acústicas nos três períodos de referência (diurno, 
entardecer e nocturno) considerados no RGR, tendo em vista a determinação dos valores dos indicadores Lden e Ln. 
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As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), complementada pela Circular Clientes 
n.º 02/2007 - “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com o 
Decreto-lei n.º 9/2007”, IPAC 2007 e acompanhadas por contagens de tráfego. 

A primeira campanha de monitorização deverá ser efectuada seis meses após a entrada em funcionamento do troço 
da A16 – Lourel/CREL. Após esta campanha, na ausência de reclamações e/ou de alterações significativas a nível de 
volume e/ou composição do tráfego, a monitorização deverá ter uma periodicidade quinquenal. 

Os resultados devem ser analisados tendo em vista: 

. Avaliação das previsões apresentadas no EIA; 

. Avaliação da eficácia das medidas de minimização adoptadas; 

. Necessidade de medidas complementares face ao cumprimento da legislação. 

De acordo com o referido no EIA, caso se verifiquem situações de incumprimento deverá proceder-se à 
implementação de medidas adicionais ou ao redimensionamento das medidas já implementadas. 
 

 
Validade da DIA: 2010.05.12 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

A metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica foi: 

. Análise da conformidade do EIA – solicitação, ao abrigo do ponto 5, do artigo 
13º, do DL 69/2000, de 3 de Maio, de elementos adicionais relativos aos seguintes 
factores ambientais: Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Ordenamento do Território, e 
Património Arqueológico ;  

. Análise do documento “Elementos Adicionais” entregue em 26.12.2008. Dado 
que os elementos apresentados não permitiam decidir sobre a conformidade do EIA, e 
que o prazo determinado pela APA para a sua apresentação não estava ainda 
terminado, o Proponente procedeu à reformulação dos mesmos, nos aspectos 
referentes à qualidade do ar, ambiente sonoro e anexos, de acordo com o solicitado. 
Os Elementos adicionais reformulados deram entrada em 18.01.2008; 

. Análise dos Elementos adicionais reformulados, remetidos pelo Proponente 
em 18.01.2008, tendo-se considerado que a informação apresentada permitia dar 
continuidade ao procedimento de avaliação. 

. Declaração da Conformidade do EIA a 28 de Janeiro de 2008. 

. Solicitação de pareceres externos às seguintes entidades – Instituto Nacional 
de Engenharia, Tecnologia e Inovação I.P. (INETI), e Associação para a Defesa do 
Património Ambiente e Direitos Humanos – Olho Vivo. Apenas foi recebido parecer do 
INETI, I.P., o qual foi integrado no parecer da CA e considerado na avaliação. 

. Realização de visita ao local onde se desenvolve o Nó, efectuada no dia 29 
de Fevereiro. Estiveram presentes representantes da CA, do Projectista, do 
Proponente e da Entidade Licenciadora. 

. Análise Técnica do EIA, e respectivos Elementos Adicionais, bem como a 
consulta do Projecto, com o objectivo de avaliar os impactes do projecto e a 
possibilidade dos mesmos serem minimizados. A apreciação dos descritores foi 
efectuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. 

. Realização da Consulta Pública e análise dos respectivos resultados. 

. Realização de reuniões de trabalho, com o objectivo de verificar a 
conformidade do EIA, analisar o Projecto e respectivos impactes, os contributos 
sectoriais das entidades da CA, os pareceres solicitados a entidades externas à CA, 
definir os factores ambientais fundamentais, analisar os resultados da Consulta 
Pública, acordar a proposta de decisão e identificar as medidas de minimização a 
incluir na Declaração de Impacte Ambiental. 

. Elaboração do parecer final. 

. Elaboração da proposta de DIA. 

. Emissão da DIA. 

 

Síntese dos Pareceres das Entidades Consultadas 

O parecer do INETI refere que a caracterização efectuada apresenta lacunas e 
incorrecções, que são identificadas. Considera, contudo, que a identificação e 
avaliação de impactes se encontram bem fundamentadas. 
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Resumo do resultado da 
consulta pública: 

A Consulta Pública decorreu durante 31 dias úteis, desde o dia 7 de Fevereiro a 20 de 
Março de 2008. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos dois pareceres com a seguinte 
proveniência: 

- Direcção-Geral dos Recursos Florestais 

- Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

A Direcção-Geral dos Recursos Florestais informa que na Quinta do Senhor da Serra, 
fora da área directamente afectada pelo Projecto, embora na sua envolvente próxima 
(a Norte da Anta de Monte Abraão), existem árvores classificadas como de Interesse 
Público segundo o Decreto-Lei nº 28468 de 15 de Fevereiro de 1938.. Refere que as 
árvores classificadas de interesse público beneficiam de uma zona de protecção de 50 
metros em redor da sua base, sendo condicionada a parecer da DGRF qualquer 
intervenção nesta área que implique alteração do solo. 

A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – DGADR informa que o 
projecto em avaliação não interfere com projectos da área de competência daquela 
Direcção Geral, pelo que nada tem a opor. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

. O Projecto em análise é relativo ao Nó que articulará a futura auto estrada A16/IC16 
(Lanço CREL/Lourel(IC30), com a Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL), (em 
exploração) sendo referenciado como “A16/IC16 – Nó de interligação A16/A9 (Nó da 
CREL)”. 

O projecto insere-se na A16/IC16, cuja concepção em termos de Projecto de 
Execução, financiamento, construção, exploração e manutenção foi atribuída à 
concessão rodoviária designada por Concessão Grande Lisboa. 

Em termos rodoviários, o IC16 pretende constituir uma alternativa ao IC19, 
melhorando a acessibilidade às principais áreas suburbanas que se desenvolvem ao 
longo do eixo Lisboa – Sintra. 

No âmbito da Concessão da Grande Lisboa, a A16 integra o IC30, entre Lourel e 
Alcabideche (A5), e o IC16, entre Lourel e a CREL. Este eixo interligará a A5 e o IC19, 
e possibilitará um acesso à CREL, na zona de Queluz/Monte Abraão, sem passar pelo 
actual Nó da CREL com o IC19, junto a Queluz, no qual se verificam actualmente 
grandes congestionamentos. 

O Nó da CREL, além de assegurar a ligação entre a futura A16 e a CREL, apresenta 
ligações à rede viária existente que irão permitir o acesso da densa área residencial 
envolvente, directamente ao IC 16. Contudo, destaque-se que o Nó em avaliação não 
permite a entrada do tráfego local na A9 (CREL), facto que poderá condicionar os 
reflexos positivos do Projecto, nas situações de congestionamento que actualmente se 
verificam nos nós com o IC19. 

 

. Na área de incidência directa do projecto destaca-se, pela sua relevância, um 
elemento patrimonial, a Anta da Estria, pertencente a um importante conjunto 
megalítico classificado como Monumento Nacional. Conhecidas como Antas de Belas, 
as três estruturas de cariz funerário: Anta da Estria, Anta do Monte Abraão e Anta da 
Pedra dos Mouros, integram-se numa tipologia datável do Neolítico final/Calcolítico. O 
ramo B do Projecto irá determinar uma escavação localizada a cerca de 30 metros da 
Anta da Estria, implicando a afectação directa da zona de protecção legal do Elemento 
Patrimonial. 

Assim considera-se que a execução da obra terá impactes negativos significativos 
sobre a Anta da Estria, nomeadamente em termos de: 
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. enquadramento paisagístico (corte na Zona de Protecção, com diminuição física 
do seu espaço de enquadramento e impacto visual resultante da construção dos 
taludes dos ramos do Nó); 

. preservação física (possibilidade de afectação do imóvel no decorrer da obra, 
face à proximidade a uma grande escavação); 

. supressão da possibilidade da sua ligação pedonal à Anta do Monte Abraão,  

face aos quais terão de ser implementadas soluções que permitam o afastamento 
máximo possível do ramo B à Anta da Estria e adoptadas medidas de compensação. 

Poder-se-ão ainda verificar impactes negativos significativos sobre duas habitações, 
caso não sejam implementadas, atempadamente, soluções que assegurem aos 
lesados condições dignas de habitação e de vivência. 

O principal impacte positivo do projecto decorre da necessária articulação de duas 
rodovias (IC16/CREL) com elevados volumes de tráfego. Assim, o projecto induzirá 
efeitos positivos de carácter municipal e intermunicipal, uma vez que promove, em 
articulação com o restante lanço do IC16, a melhoria das acessibilidades no município 
de Sintra, de modo particular relativamente às áreas urbanas de Idanha, 
Queluz/Monte Abraão e Massamá, viabilizando o IC16 como alternativa ao 
congestionado IC19. 

 

Perante o exposto, considera-se que o projecto poderá ser licenciado desde que 
sejam implementadas as soluções que permitam o afastamento máximo possível do 
ramo B à Anta da Estria, às medidas de compensação sobre o património e ainda às 
restantes medidas de minimização e monitorização constantes da presente DIA. 
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