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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

MUNICIPAIS  
 

VEN9  
LIGAÇÃO ENTRE O NÓ DE LOUREL 

(IC16) E O NÓ DE FERVENÇA 
(V.C.A.M.L. – NORTE) 

 
PROJECTO DE EXECUÇÃO 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

A) Introdução 

 
O presente relatório constitui o 
Resumo Não Técnico (RNT) do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
relativo ao Projecto de Execução (PE) 
da VEN9 – Ligação entre o Nó de Lourel 
(IC16) e o Nó de Fervença (V.C.A.M.L. – 
Norte).  
 
O proponente é a Câmara Municipal 
de Sintra (CMS), através do 
Departamento de Obras Municipais 
com morada na Avenida Movimento 
das Forças Armadas nº 8, 2710 Sintra 
e a entidade licenciadora do projecto é 
a EP – Estradas de Portugal S.A.com 
sede na Praça da Portagem 2800-225 
Almada. 
 
Nos termos do Decreto-Lei nº 
69/2000, de 3 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro 
o projecto da VEN9 está sujeito a 
procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) sendo que a 
Autoridade de Avaliação de Impacte 
Ambiental é a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA).. 
 
Os estudos relativos ao PE e EIA foram 
desenvolvidos pela empresa PROVIA 
S.A com sede em Lisboa. 

B) Em que Consiste o Projecto 

 
O projecto, consiste na construção de 
uma variante à actual EN9 entre o Nó 

de Lourel (IC16) e o Nó de Fervença, 
(V.C.A.M.L – Norte) numa extensão de 
cerca de 2,6 quilómetros. 
 
Os principais objectivos deste projecto 
são os seguintes: 
 

� Captar o actual tráfego de 
passagem da EN9, numa zona 
com características 
marcadamente industriais, 
criando uma alternativa de 
circulação rodoviária com maior 
segurança e fluidez; 

• Melhorar a acessibilidade 
rodoviária local e regional; 

• Interligar os actuais IC16 e Via 
de Cintura da Área 
Metropolitana de Lisboa - Norte, 
em melhores condições de 
segurança, de circulação e de 
velocidade, dando continuidade 
ao perfil transversal de 2x2 vias 
com separador central, dessas 
vias existentes, uniformizando 
as características geométricas 
do traçado; 

• Impedir os acessos directos à 
via, tal como é feito actualmente 
na EN9. 

 

 
 



 

 

                                    

 

Resumo Não Técnico do EIA relativo ao PE da VEN9 – Ligação entre o Nó de Lourel (IC16) e o Nó de Fervença (V.C.A.M.L. – Norte) 3 

 
C) Antecedentes do Projecto 
 
O projecto da VEN 9 deu entrada no 
Instituto do Ambiente em Março de 
2006 para ser submetido a 
procedimento de AIA em fase de projecto 
de execução dando cumprimento à 
legislação de AIA – DL 69/2000, de 3 de 
Maio.  
 
Encontrando-se o EIA datado de 2004, e 
não considerando as alterações 
introduzidas pelo DL 197/2005, de 8 de 
Novembro, determinou a CA que, quer 
as referências aos diplomas legais em 
vigor quer os dados de base se 
encontravam desactualizados pelo que 
entendeu necessário solicitar, ao 
proponente, elementos adicionais ao 
EIA. Em Junho de 2006, a CA 
pronunciou-se pela desconformidade do 
EIA o que de acordo com a legislação em 
vigor relativamente a AIA determinou o 
encerramento do processo. 
 
Em Novembro de 2007 o projecto de 
execução da VEN9 deu entrada na 
Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) para ser submetido a novo 
procedimento de AIA. Para verificação 
da conformidade do EIA, a CA nomeada 
para o efeito solicitou um conjunto de 
informações que foram prestadas num 
documento denominado de 
“esclarecimentos adicionais” datado de 
Março de 2008. Da análise do mesmo a 
CA determinou que nem sempre tinha 
sido apresentada a informação 
solicitada, embora o documento 
pretende-se dar resposta a todos os 
pontos de pedido de informação. 
 
Neste contexto, a Entidade 
Licenciadora, EP. S.A em comunicado 
enviado à APA, refere que “Estando em 
curso o procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental relativo ao projecto 
em epigrafe, cujo proponente é a 
Câmara Municipal de Sintra, e tendo 
sido detectadas questões no EIA do 
Projecto de Execução submetido a 
Avaliação que carecem de revisão, 
vimos solicitar o encerramento do 
referido procedimento” 
 

D) Alternativas em Estudo 

 
Os estudos preliminares e gerais de 
soluções de traçado, elaboradas em 
fases anteriores permitiram concluir 
ser extremamente difícil desenvolver 
um corredor alternativo à actual EN9, 
sob pena de se provocar impactes 
negativos e muito significativos, 
nomeadamente na componente social 
com a demolição de habitações, 
expropriação de terrenos e afectação de 
espaços comerciais e industriais.  
 
O alargamento da EN9 implica uma 
excessiva ocupação lateral numa zona 
industrialmente consolidada, dada a 
necessidade de manter os acessos a 
essas unidades industriais e 
comerciais, assim como às restantes 
propriedades adjacentes à via, 
condicionando áreas industriais e 
actividades comerciais existentes, por 
diminuição ou desaparecimento da 
área dos logradouros e de demolição de 
algumas construções 
 

  

 
Situação actual da EN9 – Trânsito intenso e 

ocupação marginal intensa provocando 
condicionamentos ao alargamento da plataforma 
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Os acessos necessários só serão possíveis através da construção de vias colectoras e 
caminhos paralelos, o que implicaria largas faixas de expropriação, provocando efeitos 
negativos relevantes em muitas das actividades industriais e comerciais existentes. 
 
As soluções seriam muito gravosas e bastante onerosas com custos ambientais 
relevantes e certamente injustificáveis. 
 
A solução da Variante desenvolveu-se num corredor estudado a nascente da actual 
EN9, garantindo as características geométricas necessárias para manter as ligações 
aos lanços anteriores (IC 16) e posterior (VCAML-N). 
 
Apresenta um traçado considerado mais viável após terem sido ponderados os 
condicionalismos intervenientes, nomeadamente os relativos à ocupação e usos do 
território. Com a sua execução há retirada do tráfego de passagem, reduzindo a 
magnitude das externalidades negativas actualmente ocorrentes.  
 

 
Vista aérea do local do projecto e caracterização da actual EN9 com o traçado do alargamento (linhas a azul) 

em corredor bastante condicionado e elevada ocupação marginal 

 

 
 



 

 

                                    

 

Resumo Não Técnico do EIA relativo ao PE da VEN9 – Ligação entre o Nó de Lourel (IC16) e o Nó de Fervença (V.C.A.M.L. – Norte) 5 

 

    

   

  Perspectiva de algumas unidades industriais, 
comerciais e habitações, que seria necessário afectar com o alargamento da EN9 

 
Acresce que o corredor a estudar não pode localizar-se nem a poente da EN9, devido à 
grande ocupação territorial (industria, comércio e serviços) e populacional que se 
verifica, nem a nascente do traçado estudado, devido à presença da Base Aérea n.º1 e 
correspondente zona de servidão, conforme figura seguinte onde se representam dois 
corredores (1 e 2). 
 

 
A poente a elevada densidade urbana, a nascente a base área de Sintra e as pedreiras existentes. 

A Variante à EN9 (vermelho e branco) e ao centro a EN9 condicionada pela ocupação marginal 
 
No EIA foi ainda avaliada a designada Alternativa Zero, ou seja a evolução da situação 
actual sem projecto  
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E) Localização do Projecto 

 

O projecto rodoviário em estudo, 
apresenta um traçado com uma 
extensão de aproximadamente 2577m, 
desenvolve-se no distrito de Lisboa, 
insere-se no concelho de Sintra e 
atravessa as freguesias de Sintra (Stª. 
Maria e S. Miguel) e Terrugem, 
conforme apresentado nas Figura 1 e 2 
em anexo cartográfico 

 

F) Principais Características do 
Projecto 

 
A velocidade base de projecto é de 80 
km/h. 
 

A VEN9 – Ligação entre o Nó de Lourel 
(IC16) e Nó de Fervença (VCAML-Norte) 
desenvolve-se essencialmente em 
aterro, numa zona com características 
topográficas suaves ou aplanadas. 
 
O projecto em estudo inicia-se logo 
após o Nó de Lourel, com a ligação ao 
final da plena via do IC16 e prolonga-se 
para Norte, intersectando 
desniveladamente a EN250-1, ao km 
0+687 (Restabelecimento 1), através de 
uma passagem inferior, designada por 
PI 1.  
 
A ligação da EN9 para Sul faz-se 
através de um ramo unidireccional de 
sentido directo (Ligação da Rotunda 1 à 
Variante). 
 
Aproximadamente ao km 1+135 foi 
considerada uma serventia agrícola, a 
qual permitirá através da PA 1, a 
ligação da actual EN9 às propriedades 
localizadas a nascente da variante. 
 
Cerca do km 2+019.7, intersecta um 
caminho municipal, que será 
restabelecido (Restabelecimento 2), 
através de uma passagem inferior PI 2. 
Transpõe a Ribeira da Granja ao km 
2+220, através de um pontão, e 
termina no km 2+577 na sobreposição 
ao traçado da plena via do lanço 

Fervença/Lumarinho, na zona anterior 
ao Nó de Fervença.  
 
Ao nível da rede rodoviária, foram 
garantidas as acessibilidades do tráfego 
local na estrutura viária, através dos 
dois nós existentes (No de Lourel e No 
de Fervença), considerando-se, para 
uma melhor funcionalidade, três 
restabelecimentos, três rotundas de 
nível e a reformulação do Nó de 
Fervença, na zona do actual 
cruzamento com a EN9 conforme se 
descreve de seguida: 
 
Restabelecimento 1 – Este localiza-se 
no início do traçado, e tem como 
objectivo manter em circulação a EN 
250-1, a partir da actual EN9, numa 
extensão de aproximadamente 620 m. 
Assim, serão garantidas as ligações ao 
Algueirão e a Campo Raso, a Nascente 
da EN9, e consequentemente as 
ligações efectuadas através do Nó de 
Lourel; 
 
Restabelecimento 2 – Localizado na 
parte final do traçado, tem por 
objectivo principal restabelecer a 
circulação do tráfego da VEN9 para 
Norte, a qual ficará interrompida pela 
construção da variante. Com uma 
extensão total, de aproximadamente 
900m, termina na ligação a uma 
rotunda de nível – Rotunda 3. Na 
concepção deste restabelecimento 
procurou-se garantir as acessibilidades 
às actuais propriedades adjacentes, 
pelo que o traçado acompanha sempre 
que possível o caminho municipal 
existente, afastando-se apenas na parte 
final para Poente, de modo a evitar a 
aproximação à pedreira; 
 
Restabelecimento 3 – Este 
Restabelecimento está integrado na 
reformulação do actual Nó de Fervença, 
permite a ligação à EN9, para Lameiras 
e Pêro Pinheiro, após a passagem da 
Rotunda 3, com uma extensão de 
aproximadamente 249,5m. O traçado é 
reformulado a partir da passagem da 
Obra de Arte (Passagem Superior), 
sendo necessário intervir na largura do 
separador central existente. 
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Rotunda 1 – Localizada na EN9, no 
início do Restabelecimento 1, esta 
rotunda permite a gestão do tráfego na 
EN9 e entre esta estrada e a EN250- 1; 
 
A situação futura permitira que as 
viragens á esquerda se efectuem em 
melhores condições assim como 
atenuará resistências em termos de 
fluidez no tráfego e aumentará as 
condições de circulação e de segurança 
num cruzamento com alguns 
problemas relacionados com a 
sinistralidade rodoviária. 
 
Rotunda 2 – Localizada na EN250-1, 
no final do Restabelecimento 1, e 
garante as ligações ao Nó de Lourel, às 
EN9 e EN250-1 (sentido poente-
nascente); 
 
Rotunda 3 – Esta tem por objectivo 
reformular o actual cruzamento do Nó 
de Fervença, eliminando as vias de 
viragem à esquerda. Permite, 
igualmente, a continuidade da 
circulação do tráfego de EN9 e tem 
ligação aos Restabelecimentos 2 e 3. 
 
Actualmente, o IC30 termina após o Nó 
de Lourel, numa ligação à EN9, a qual 
assegura a continuidade de circulação 
de tráfego que se dirige de Sul para 
Norte através deste itinerário 
complementar. Com a construção da 
VEN9, a ligação á EN9 ficará 
interrompida, pelo que se considerou o 
seu restabelecimento através da 
Rotunda 1, a qual garante a ligação à 
EN250-1 no Restabelecimento 1.  
 
Assim, a ligação da EN9 ao IC30 será 
efectuada pela EN250-1 até ao primeiro 
entroncamento existente com a estrada 
municipal existente em Campo Raso, 
numa extensão de aproximadamente 
600 m. A partir do entroncamento 
referido, essa municipal liga ao Nó de 
Lourel em 750 m, o que garante todos 
os movimentos 
 
Na parte Norte da área de estudo, o 
traçado da Variante intersecta a EN9, 
imediatamente a seguir á passagem do 
pontão existente sobre a ribeira de 
Granja, inviabilizando a ligação para 
nascente, pelo que se considerou o 
restabelecimento desta estrada 

 

 
Local do Nó de Fervença com manutenção do 

caminho local e acesso à EN9 

 
No que diz respeito ao perfil 
transversal tipo adoptado, apresenta 
uma largura de 21,6m, englobando 
duas faixas de rodagem com duas vias 
de tráfego cada, com a seguinte 
constituição: 
- Duas faixas de rodagem com 7,00m 
de largura, com duas vias de 3,50m 
cada. 
- Duas bermas direitas com 2,50m de 
largura cada uma. Quando existam 
situações que requeiram a colocação de 
guarda de segurança, esta será 
implantada nos 0,60m pertencente à 
berma; 
- Duas bermas esquerdas com 1,0 m de 
largura. Estas bermas têm a mesma 
constituição e inclinação do pavimento 
da faixa de rodagem; 
- Um separador de 0,60m de largura, 
materializado por uma guarda de 
segurança rígida do tipo New Jersey.  
 
O estudo prevê a execução de três 
muros de suporte, localizados 
aproximadamente aos km`s 2+200 
(muros M1 e M2), à esquerda e direita, 
e ao km 2+470 à direita (muro M3). 
 
Os muros M1 e M2 visam evitar maior 
área de ocupação da via, e não 
interferir com as actuais indústrias 
localizadas nesta zona.  
 
O muro M3, é um muro de pequena 
altura, que tem por objectivo principal 
proteger uma habitação localizada 
muito próximo do ramo do Nó de 
Fervença. 
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Os caminhos paralelos propostos 
garantem o acesso das propriedades 
contíguas à via por interrupção dos 
actuais acessos às propriedades 
existentes. Os caminhos permitem os 
acessos a todas as parcelas de terreno 
existentes na vizinhança da VEN9 
 
A construção da obra tem a seguinte 
calendarização: inicio da construção em 
2009 e abertura ao tráfego em 2011. À 
data actual a CMS não prevê a 
introdução de portagens na Variante à 
EN9. 
 
O projecto foi desenvolvido não 
considerando portagens. 
 
G) Situação Actual da Área de Estudo 
e Descrição Sumária dos Efeitos 
Negativos e Positivos Previstos  
 
Para a caracterização do estado do 
ambiente considerou-se uma área de 
estudo de 500 metros para cada lado 
da via.. 
 

 
Área de estudo 

 
Na análise de alguns descritores 
ambientais, no entanto, recorreu-se, 
sempre que necessário a uma 
adequada avaliação, a áreas de estudo 
mais restritas e/ou mais amplas. 
 
Por impacte, entende-se, na sua forma 
mais simplificada, as alterações 
positivas (benefícios) e negativas que se 

irão fazer sentir na área de estudo e 
que decorrem das acções das fases de 
construção e de exploração do projecto. 
 
No que se refere à geologia e 
geomorfologia, o traçado desenvolve-
se basicamente em formações 
cretácicas, de natureza calcária ou 
calcomargosa, intercaladas por 
formações aluvionares ao longo das 
principais linhas de água. As formações 
cretácicas presentes são, calcários 
compactos e calcários apinhoados do 
Cenomaniano Superior, margas, 
margas calcários do Cenomaniano 
Médio.  
 
No que respeita à geomorfologia, o 
traçado desenvolve-se em zona pouco 
acidentada, de que resultam modestas 
variações altimétricas ao longo da 
directriz.  
 
O aspecto geomorfológico mais 
marcante é o representado pelo 
entalhamento do leito menor da Ribeira 
da Granja, atravessando o traçado 
aproximadamente ao km 2+220, 
encaixada em terrenos calco-margosos 
do Cenomaniano Superior. 
 
Na área de implantação e na envolvente 
próxima da estrada projectada não se 
encontram quaisquer elementos 
geológicos com valor patrimonial ou de 
interesse científico. 
 
Salienta-se que as variedades 
ornamentais provenientes desta região 
são, entre outras, o Lioz, o Encarnadão 
e o Amarelo de Negrais, hoje 
consideradas nacional e 
internacionalmente como variedades 
com valor histórico, e que serviram de 
base à construção de muitos dos 
edifícios e monumentos da região de 
Lisboa. 
 
Ao longo de todo o traçado constatam-
se diversos aterros de pequenas a 
moderadas dimensões, determinadas 
pela orografia suave dos terrenos onde 
se encontra implantado. Embora este 
impacte seja negativo, considera-se 
pouco significativo. Somente ao km 
1+350 pode ser considerado como 
significativo pela sua altura (10 m) 
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Na fase de construção é importante 
referir os riscos de erosão que advêm 
das movimentações de terras que se 
irão registar (terraplenagens, pequenas 
escavações e aterros, desmatação e 
decapagem de solos)).  
 
Prevê-se que estes fenómenos erosivos 
se venham a agravar pela alteração de 
litologias existentes provocando queda 
de fragmentos e blocos dos taludes. 
Serão, contudo, de fraca intensidade e 
pontuais 
 
Deverá proceder-se ao revestimento 
vegetal adequado dos taludes, o mais 
depressa possível e em conformidade 
com as medidas propostas no projecto 
de integração paisagística que consta 
do EIA (consultar projecto de medidas 
de minimização, Tomo V do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA).  
 

A caracterização do clima, para a 
região em estudo, foi realizada com 
base nos dados recolhidos na Estação 
Climatológica de Sintra/Granja, 
localizada aproximadamente a 1,2 km 
do traçado e o Posto Udométrico de S. 
Julião do Tojal/Loures, situando-se 
aproximadamente a 15,5 km do 
traçado. 
 
Segundo a classificação climática de 
Koppën, o clima é caracterizado com 
base na distribuição mensal dos 
valores médios da temperatura do ar e 
da quantidade de precipitação.  
 
Do cruzamento destas duas variáveis 
resultam cinco tipos climáticos 
correspondentes aos grandes tipos de 
clima planetários e que se adaptam 
bastante bem aos ambientes 
bioclimáticos da Terra. 
 
Neste contexto resulta que o clima 
onde se insere a área de estudo é 
microtérmico húmido (C), em que a 
temperatura média do ar (14,6ºC) está 
compreendida entre 0ºC e 18ºC. É um 
clima com estação seca no Verão (s), ou 
seja, em que a quantidade de 
precipitação do mês mais seco do 
semestre quente é inferior a 1/3 da do 
mês mais chuvoso do semestre frio e 
inferior a 40 mm, e de verão pouco 
quente mas extenso (b), no qual a 

temperatura do mês mais quente é 
inferior a 22ºC, mas há mais de 4 
meses com temperatura média superior 
a 10ºC.  
 
De acordo com a Escala Internacional 
Beaufort de Força do Vento, e de 
acordo com a análise efectuada para a 
velocidade média para cada rumo (N, 
NE, E, SE, S, SW, W e NW), considera-
se a área em estudo como vento 
moderado, uma vez, que este varia 
entre 20 e 30km/h. 
 
No que diz respeito ao clima considera-
se que o projecto não induz quaisquer 
alterações nas condições climáticas 
actualmente existentes, quer ao nível 
local quer regional. 
 
Ao nível dos recursos hídricos 
superficiais a área em estudo, insere-
se na região da Bacia Hidrográfica das 
Ribeiras do Oeste, sub-bacia 
hidrográfica da ribeira de Fervença.  
 
Esta sub-bacia insere-se, por sua vez, 
na Região Hidrográfica nº.3 - do Rio 
Tejo (esta Região abrange a bacia 
hidrográfica portuguesa do rio Tejo e as 
bacias hidrográficas da zona Oeste, que 
drenam directamente para o Oceano 
Atlântico, compreendidas entre as 
bacias dos rios Mondego e Tejo). 
 
Foram, igualmente, analisadas e 
caracterizadas as principais fontes de 
poluição, disponibilidades, 
necessidades e os usos da água, 
dominantes para a respectiva sub-
bacia hidrográfica, sendo a linha de 
água mais importante intersectada pela 
via em estudo, a Ribeira da Granja, 
aproximadamente ao km 2+220.  
 

 
Local próximo da Ribª da Granja (km 2+220) 
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No que diz respeito aos recursos 
hídricos subterrâneos a área em 
estudo localiza-se na Unidade 
Hidrogeológica da Orla Ocidental. 
 
Os níveis de qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas são 
afectados pela descarga de águas 
residuais domésticas e industriais. 
 
A degradação da qualidade das águas, 
identificada em alguns troços das 
linhas de água está relacionada com a 
presença de um grande número de 
actividades industriais, 
fundamentalmente a indústria 
extractiva e de transformação das 
rochas ornamentais. 
 
 

 
Linha de água afluente da Ribª da Granja 

 
Há ainda a referir todas as vias 
rodoviárias envolventes (referidas no 
descritor do ar), que de alguma forma 
também contribuem para a degradação 
dos recursos hídricos.  
 
Na área de estudo foram identificados 
dois furos, aproximadamente ao km 
0+000 e ao km 1+320, ambos a Este e 
a 383m e 310m, respectivamente. De 
registar também a existência de outros 
dois furos a Sul do traçado a 1181m e 
a 1138m ao início do traçado. 
 
Considerou-se, em função das 
finalidades destes aproveitamentos 
(rega e actividade industrial), da 
identificação e avaliação de impactes e  
das medidas de minimização propostas 
nas respectivas secções do EIA, que a 
probabilidade de ocorrerem alterações 
nas características dos furos e 

captações existentes é praticamente 
nula”. 
 
No entanto, estas considerações serão 
confirmadas ou infirmadas através da 
implementação do Programa de 
Monitorização que se propõe no 
Capítulo 9.3.3 do EIA e que foi 
elaborado tendo em conta os locais 
onde foram referenciadas as captações 
mais próximas do traçado. 
 
As unidades industriais existentes 
cujos resíduos não recebam tratamento 
adequado, sendo depositados no solo, 
potenciam a contaminação das águas 
subterrâneas. 
 

 
Unidade industrial e extractiva no fim do traçado 

 
As práticas agrícolas também são 
potenciadoras de poluição difusa, que 
resulta essencialmente da infiltração de 
águas de regadio e de águas da chuva 
que arrastam para os aquíferos, 
fertilizantes, sais, herbicidas e 
pesticidas. Na área de estudo são 
reduzidas às áreas agrícolas que 
potenciam a poluição difusa (excepção 
da actividade ligada à pecuária que 
ocorre ao km 0+800) 
 
A ETAR de Vila Verde localiza-se junto 
da ribeira da Fervença afluente da 
ribeira de Adrião. As águas residuais 
que a ela afluem são provenientes das 
povoações de Vila Verde, Ral e 
Terrugem. 
 
A construção da VEN9 – Ligação entre 
o Nó de Lourel (IC16) e o Nó de 
Fervença (VCAML-Norte), pode levar, se 
não forem adoptadas as medidas de 
minimização propostas no EIA, à 
degradação da qualidade da água 
resultantes de um derrame acidental 
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de substâncias poluentes, 
nomeadamente junto às principais 
massas de água identificadas, Ribª da 
Granja (atravessada ao km 2+220, 
afluente da Ribª de Fervença, que se 
encontra muito próximo do traçado), 
em algumas águas superficiais de 
carácter temporário e nas águas 
subterrâneas.  
 
Durante o período previsto para a 
construção da estrada irá haver 
produção e deposição de terras e 
resíduos resultantes da obra, que 
poderão provocar deterioração na 
qualidade da água. 
 
Poderão ainda ocorrer eventuais 
derrames acidentais de substâncias na 
fase de construção, como sejam, o 
gasóleo, óleos e outros produtos 
provenientes dos veículos envolvidos na 
construção da rodovia, nomeadamente 
nas áreas de estaleiro, que poderão 
encontrar-se intimamente associados à 
contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas.  
 
Estas afectações de natureza negativa 
serão minimizadas mediante o correcto 
manuseamento dos resíduos (produtos 
resultantes na construção da via) 
produzidos, o destino final adequado 
dos resíduos, e claro o cumprimento e 
conformidade das medidas de 
minimização e dos requisitos expressos 
na legislação em vigor.  
 
Neste contexto, o acompanhamento 
ambiental da obra poderá revelar-se 
como um importante instrumento de 
controlo e vigilância das medidas 
minimizadoras propostas no EIA com 
particular incidência na prevenção da 
poluição das águas.  
 
Durante a exploração, distinguem-se 
dois tipos de impactes ao nível da 
qualidade da água, um relacionado 
com as emissões dos motores dos 
veículos e com o desprendimento de 
partículas dos travões. O outro, refere-
se a derrames acidentais. Este último 
pode ser mais grave quando se trata do 
transporte de produtos potencialmente 
poluentes. No entanto, minimizado por 
um controlo adequado e atempado do 
derrame.  

 
Relativamente ao descritor solos, estes 
são afectados de acordo com as 
características da capacidade de uso do 
solo. Em relação aos solos de classe A 
(susceptível de utilização agrícola 
intensiva), estes são intersectados pelo 
traçado em cerca de 36,5% da sua 
extensão (cerca de 940 m), o que se 
considera uma afectação importante.  
 
Salienta-se o facto do traçado não 
afectar manchas classificadas como 
Reserva Agrícola Nacional (RAN). Os 
espaços agrícolas de nível 1, surgem na 
intersecção com o traçado, sendo estes 
constituídos pelos solos com 
capacidade, existente ou potencial, de 
uso agrícola, tendo especialmente em 
vista a produção de bens alimentares, e 
constituem espaços de expressão 
rústica relevantes na composição da 
paisagem do concelho, embora de 
pequena escala.  
 

 
Km 2+300, manchas de solos afectados 

 
Ao nível de impactes, na fase de 
construção, há a considerar a 
destruição e/ou alteração da qualidade 
e da capacidade de uso agrícola do 
solo.  
 
Assim, os impactes na capacidade de 
uso do solo resultam, não só, na 
ocupação temporária dos solos 
adjacentes às áreas de intervenção 
para a construção da rodovia (acessos 
temporários e zonas de estaleiros), mas 
também na sua supressão directa e 
consequente perda irreversível (pela 
implantação do traçado).  
 
No caso do pontão sobre a ribeira da 
Granja, passagens inferiores e 
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passagem agrícola, ocorrerá uma 
afectação genérica e temporária de 
manchas de solos decorrentes da fase 
de construção  
 
Na fase de exploração, os impactes 
estão associados à exploração da via e 
emissões gasosas produzidas pelos 
veículos motorizados e com os resíduos 
resultantes do desgaste e corrosão dos 
componentes dos mesmos.  
 
Os efluentes líquidos, tais como óleos e 
combustíveis, derramados 
acidentalmente, constituem igualmente 
um risco de contaminação do solo, 
embora pouco provável de correr se 
forem tomadas as devidas precauções 
durante a fase da obra. 
 
Relativamente à qualidade do ar, entre 
as fontes de poluição atmosférica 
existentes na área de implantação da 
VEN9 – Ligação entre o Nó de Lourel 
(IC16) e o Nó de Fervença (V.C.A.M.L. – 
Norte), foi identificada a existência de 
poluição fixa (industrias extractivas e 
outras) e do tipo linear, característica 
de fontes móveis, dada a presença de 
algumas estradas, nomeadamente: 
Estradas Nacionais (EN) 9, 247 e 250-
1, Estrada Municipal (EM) 608, 
Caminhos Municipais (CM´s) 1271, 
1281, e alguns caminhos rurais.  
 

 
Trânsito na actual EN9 

 
As vias são responsáveis pela emissão 
de poluentes típicos do tráfego 
rodoviário, em particular de monóxido 
de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), 
compostos orgânicos voláteis (COV) e 
partículas totais em suspensão (PTS).  
 
A caracterização da qualidade do ar ao 
nível regional foi realizada com base no 

inventário de emissões atmosféricas na 
região de Lisboa e Vale do Tejo entre 
2000-2001. A nível local considerou-se 
a estação de Mem Martins utilizando 
para 2005 e 2006 os dados constantes 
no site (www.qualar.org). 
 
Na área de influência do projecto em 
estudo verificou-se a existência dos 
seguintes receptores sensíveis, 
considerando-se estes como os 
aglomerados populacionais mais 
próximos do traçado: 

• População de Campo Raso, 
perto do início do traçado, 
aproximadamente a 815m do 
traçado; 

• População de Ral, 
aproximadamente a 500m do 
traçado; 

• População de Granja do 
Marquês, aproximadamente a 
980m do traçado; 

• População de Bairro Novo; 
aproximadamente a 500m do 
traçado; 

• População de Fervença, 
aproximadamente a 815m do 
traçado; 

• População de Fervença junto ao 
fim do traçado. 

 
Relativamente aos impactes na fase de 
construção estes estão associados às 
acções de movimentação de terras, 
deposição e transporte de inertes mas 
também devido ao emprego de 
maquinaria pesada e de unidades de 
potência accionadas por motores de 
combustão interna e à circulação dos 
veículos pesados de transporte de 
materiais e equipamentos necessários à 
obra ou a outras infra-estruturas 
adicionais, uma vez estas acções 
poderão contribuir para o aumento da 
concentração de partículas em 
suspensão e a sua deposição nas 
proximidades do local de execução do 
projecto.  
 
No EIA são propostas medidas para 
reduzir a emissão de poeiras que 
devem ser implementadas pelo 
empreiteiro e controladas pela 
respectiva fiscalização.  
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Os impactes na qualidade do ar na fase 
de exploração, resultam das emissões 
de poluentes atmosféricos pelos 
veículos motorizados que utilizam a 
nova estrada (Variante à EN9), devido à 
combustão de combustíveis. Esta é 
função do tipo de combustível, do tipo e 
idade do veículo, do motor, tipo de 
condução e das condições de 
combustão. 
 
A partir da análise dos resultados 
obtidos nas simulações efectuadas, 
constata-se que praticamente não se 
verificam alterações das concentrações 
de poluentes atmosféricos existentes 
devido à exploração da variante em 
estudo. 
 
Da análise dos resultados obtidos, 
conclui-se que, de um modo geral, os 
impactes a ocorrer são perfeitamente 
aceitáveis para um projecto desta 
natureza, não tendo sido identificadas 
situações críticas de poluição 
atmosférica que possam afectar as 
zonas habitacionais e de sensibilidade 
ecológica situadas mais próximo do 
traçado em estudo. 
 
Refere-se que, de forma indirecta, a 
previsão da redução de número de 
veículos poderá provocar efeitos 
positivos na qualidade do ar nas zonas 
contíguas à actual EN9. 
 
Ao nível do ambiente sonoro refere-se 
que foram realizadas medições 
acústicas durante o mês de Janeiro de 
2007. 
 
O ambiente acústico apercebido nas 
zonas envolventes ao traçado da VEN 9 
deve-se essencialmente à circulação 
rodoviária local (IC 30, EN 9 e 
V.C.A.M.L.-Norte), ao ruído aéreo da 
Base Aérea n.º 1 e ao ruído industrial. 
 
Refere-se que embora o tráfego 
aeronáutico da Base Aérea n.º 1 seja 
apercebido de forma sensível por 
ocasião dos sobrevoos, durante os 
períodos diurno e do entardecer, o 
regime de circulação e os níveis 
sonoros em causa não determinam 
alterações significativas nos valores dos 
indicadores de ruído registados. 

 
Verifica-se que as zonas com ocupação 
habitacional situadas nas 
proximidades de vias rodoviárias 
existentes apresentam um ambiente 
sonoro perturbado com valores dos 
indicadores de ruído superiores aos 
valores limite de exposição 
estabelecidos regulamentarmente. 
 
Os locais mais afastados das vias 
rodoviárias existentes apresentam um 
ambiente acústico pouco perturbado, 
com níveis sonoros inferiores aos 
limites regulamentares. 
 

 
Motel, km 0+825 da VEN 9, a poente da via 

 

 
Habitações dispersas, ao km 1+125 da VEN 9, a 

nascente da via 

 
Os impactes resultantes do 
funcionamento da nova via de tráfego 
assumem um carácter negativo, pelo 
que foram propostas medidas 
correctivas. Nos termos do n.º 3 do 
art.º 19.º do D.L. 9/2007, a medida 
prioritária para redução do ruído 
gerado pela circulação rodoviária na via 
em título consiste na aplicação de 
camada de desgaste com 
características pouco ruidosas. Assim, 
preconiza-se a aplicação de pavimento 
de Betuminoso Modificado com 
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Borracha (BMB) em toda a extensão do 
traçado da VEN9 (≈2,6 km), permitindo 
reduzir as emissões do ruído da 
circulação rodoviária em cerca de 3 
dB(A) (em média) relativamente a 
pavimentos correntes. 
 
Dado que a aplicação de camada de 
desgaste da via com características 
pouco ruidosas não é suficiente para 
garantir o cumprimento dos limites 
regulamentares em todos os receptores 
expostos ao ruído da VEN9, considera-
se necessária a adopção de medidas 
complementares para redução dos 
níveis sonoros apercebidos, sob a 
forma de barreiras acústicas para 
proteger os receptores que habitam nos 
locais que se apresentam no quadro 
seguinte 
 

KM  DA VEN 9 SENTIDO 

(60 m antes do km 
0+000 – km 0+100) 

Mafra/Sintra 

(km 0+060 – km 
0+160) 

Sintra/Mafra 

(km 1+080 – km 1+180 Sintra / Mafra 

(km 2+460 – km 2+530) Sintra/Mafra 

(km 2+490 – km 2+570) Mafra/Sintra 

 
Face às dimensões das barreiras a 
edificar, com alturas que variam entre 
o 1 e os 3 m e mais de 70 m de 
extensão, considera-se recomendável a 
adopção de soluções adequadas para a 
sua integração paisagística conforme 
exposto no estudo do ruído e projecto 
de integração paisagística da VEN9. 
 
Os níveis sonoros previstos, após 
implementação das barreiras acústicas, 
estão conformes os requisitos na 
legislação em vigor, tendo sido proposto 
um plano de monitorização do ruído 
para acompanhar a evolução dos níveis 
sonoros ao longo da fase de exploração 
 
Refere-se ainda que é previsível a 
ocorrência de impactes positivos nas 
proximidades da EN 9, designadamente 
na povoação de Ral, uma vez que é 
expectável a transferência de algum 
tráfego desta estrada para a via em 
título, resultando numa redução dos 
níveis sonoros gerados naquela estrada 
nacional. 
 

No que diz respeito ao descritor fauna 
e flora, a área do projecto, localizada 
na parte terminal do Vale do Tejo e 
conhecida como região saloia, 
encontra-se fortemente alterada e 
inserida numa área urbanizada com 
um grande aglomerado populacional. A 
paisagem, fortemente intervencionada, 
é caracterizada por um relevo ondulado 
com pequenas colinas onde 
predominam os terrenos urbanizados 
e as actividades agrárias de minifúndio 
(com pequenas hortas, pomares e 
searas). 
 
As florestas originais, quase 
inexistentes, foram destruídas ou 
substituídas por explorações agrícolas 
e empreendimentos urbanísticos e 
industriais. Este factor condiciona 
bastante a biodiversidade (diversidade 
das espécies existentes) existente na 
área de estudo, o que se traduz em 
recursos biológicos com baixo valor 
ecológico, ou seja com pouco 
significado. 
 
Em termos de fauna, em especial da 
avifauna, o valor de conservação das 
aves referenciadas para a área em 
estudo é muito baixo. No que diz 
respeito aos Anfíbios e Répteis foram 
referenciadas 9 espécies de anfíbios e 
16 espécies de répteis para a área em 
estudo, sendo o valor conservacionista 
elevado e baixo respectivamente.  
 
Assim, em termos conservacionistas 
(preservação das espécies) para os 
anfíbios, destacam-se as possíveis 
presenças do tritão-marmorado, do 
discoglosso e do sapo-de-unha-preta.  
 
No que diz respeito aos répteis destaca-
se a possível presença do cágado-de-
carapaça-estriada, lagarto-de-água e 
cobra-de-capuz. Em termos de 
mamíferos foram referenciadas 18 
espécies, em termos conservacionistas 
destacam-se as possíveis presenças de 
2 espécies de morcegos: o morcego-de-
ferradura-pequeno e o morcego-
rabudo.  
 
Relativamente à flora e vegetação, na 
fase de construção prevê-se a 
ocorrência de impactes directos, com 
alguma importância, que estão 



 

 

                                    

 

Resumo Não Técnico do EIA relativo ao PE da VEN9 – Ligação entre o Nó de Lourel (IC16) e o Nó de Fervença (V.C.A.M.L. – Norte) 15 

associados à desmatação, à 
movimentação de terras e à instalação 
dos acessos para a obra e dos 
estaleiros, que implicam a destruição 
do coberto vegetal.  
 
Na fase de exploração há ainda 
impactes directos, permanentes 
causados pela emissão de poluentes 
atmosféricos, resultantes da circulação 
de veículos, com a possível 
bioacumulação pelas plantas, no 
entanto com pouca importância.  
 
Em termos de fauna, prevê-se para a 
fase de construção impactes directos 
relativos à destruição do coberto 
vegetal e á criação de um efeito barreira 
(parede) para as espécies de anfíbios e 
répteis, prevendo-se também um 
aumento da 
perturbação/acessibilidade. 
 
Na fase de construção o risco de 
atropelamento e o efeito barreira e a 
fragmentação do habitat são os 
principais impactes considerados, 
salientando-se que, todos estes 
impactes são pouco significativos 
(pouco importantes). 
 
No que diz respeito à componente 
social a área em estudo localiza-se no 
concelho de Sintra, o qual se insere na 
Sub-região da Grande Lisboa, fazendo 
esta parte da região de Lisboa e Vale do 
Tejo.  
 
O traçado atravessa as seguintes 
freguesias: Sintra (Stª. Maria e S. 
Miguel) e Terrugem. Das duas 
freguesias por onde passa o traçado, a 
mais populosa em 2001 é a freguesia 
de Sintra (Stª. Maria e S. Miguel), com 
9.274 residentes.  
 
Com um quantitativo populacional 
inferior, para igual período, Terrugem 
apresenta 4.617 residentes, valor este 
que reflecte a ruralidade do local e a 
pequenez dos aglomerados existentes. 
A população no concelho em estudo, 
tende para o envelhecimento.  
 
O concelho de Sintra apresenta uma 
taxa de analfabetização de 4,2%, sendo 
inferior ao registado para a Grande 

Lisboa (5,2%). Sintra, apresenta uma 
taxa de actividade de 56,4% em que se 
destaca o peso do sector terciário na 
estrutura sectorial da população activa, 
com 53,6%, seguido pelo sector 
secundário com 45,9%, e por último o 
sector primário com 0,5%. Para o 
município em análise o sector terciário 
ocupa posição de destaque, no que diz 
respeito às actividades económicas, 
salientando-se ainda a identificação de 
unidades extractivas ao longo da faixa 
em estudo. 
 

 
Unidades extractivas e industriais ocorrentes na 

área de estudo 

 
 
A nível de impactes, na fase de 
construção são considerados negativos 
essencialmente ao nível da alteração do 
ritmo e hábitos de vida quotidiana da 
população pela implantação de 
estaleiros e utilização/circulação de 
veículos afectos à obra; da diminuição 
temporária da acessibilidade local pelo 
corte e desvio de caminhos, afectando a 
circulação motorizada e pedonal; 
afectação indirecta de edificações 
habitacionais (km`s 0+780 a 1+100, 
2+150, 1+130 e 2+500) e afectação das 
actividades económicas (algumas 
explorações agrícolas e industria 
extractiva).  
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Relativamente à localização das 
paragens de transporte públicos foram 
identificadas 10 paragens na área em 
estudo: 

o 2 na estrada de Campo 
Raso; 

o 1 na EN 250-1; 
o 2 nas 

estradas/caminhos em 
direcção a Ral; 

o 4 na actual EN9; 
o 1 na estrada em 

direcção a Vila Verde. 
 
Das actuais localizações, verifica-se 
que apenas 2 terão que ser 
relocalizadas, resultado da implantação 
do traçado em estudo. Com efeito, a 
actual EN9, nos 200m finais, será 
parcialmente desactivada ao tráfego 
comum, sendo reservada unicamente 
para acesso das populações locais, de 
modo a garantir a respectiva 
mobilidade.  
 
A relocalização das mencionadas 
paragens, será efectuada em 
conformidade com os elementos 
fornecidos pelo Proponente, no 
Restabelecimento 2, considerando-se, 
assim, a localização da primeira no 
início do Restabelecimento 2 junto à 
actual EN9, e a segunda no 
desenvolvimento do respectivo 
Restabelecimento. 
 

 
Rotunda existente na EN9 e Local de Paragem de 

Transporte Público 

 
Refere-se que os trajectos actualmente 
utilizados pelas operadoras de 
transportes para a área em estudo, se 
encontram viabilizados pela adopção 
dos restabelecimentos 1 e 2, e pelo 
troço correspondente - que continuará 
em exploração - da actual EN9, 

podendo, assim, ser mantidos  e 
provocando perturbações pouco 
relevantes às populações locais e ao 
nível das acessibilidades e mobilidade. 
 
No que diz respeito às actividades 
económicas identificaram-se as 
seguintes afectações: 
 

• da estrutura de lavagem - área 
de serviço da BP - ao km 0+350, 
com a alteração das condições 
de laboração pela presença dos 
muros da via;  

• de áreas de depósito de 
matérias-primas e 
transformadas ao km 2+150; 

• da interrupção de acessos a 
uma unidade de transformação 
e corte de pedra, no 
Restabelecimento 2 – km 
0+300.  

 
Estes impactes são, respectivamente, 
negativos, pouco significativos 
(afectação da área de serviço/lavagem), 
significativos, muito significativos 
(interrupção das condições de acesso a 
uma indústria), directos, de longo 
prazo, permanentes, irreversíveis e 
certos. 
 
Ao nível da economia local o aumento 
temporário de pessoas poderá originar 
um estímulo/animação na área 
circundante, sobretudo nas actividades 
ligadas à restauração, hotelaria e 
comércio. 
 
Por outro lado, a nível do emprego, a 
construção do troço em análise fará 
aumentar a oferta de emprego, ainda 
que temporária, o que localmente 
poderá ter algum significado. Este 
impacte é positivo, pouco significativo, 
indirecto, de curto prazo, temporário, 
reversível e provável. 
 
Durante a construção da nova via, far-
se-ão ainda sentir perturbações na 
qualidade de vida das populações e no 
seu quotidiano, essencialmente, devido 
ao aumento da circulação de veículos e 
máquinas, ao consequente aumento do 
ruído e, ainda, à movimentação de 
terras 
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No âmbito do Acompanhamento 
Ambiental da Empreitada, o 
empreiteiro terá que definir e submeter 
a aprovação, antes do início da 
empreitada, os caminhos e acessos, ao 
estaleiro e frentes de obra, bem como 
às habitações e parcelas na área de 
influência da mesma. 
 
Os percursos a utilizar durante a 
construção da via serão caminhos já 
existentes, pelo que o respectivo 
impacte se encontra, na realidade, 
minimizado, já que não implica as 
perturbações sempre resultantes da 
abertura de novos caminhos. Acresce 
que a maquinaria afecta á obra 
circulará essencialmente ao longo da 
faixa expropriada, onde decorrerão as 
actividades construtivas. 
 
A localização do estaleiro proposta, 
numa área próxima ao corredor afecto 
á obra, é um factor facilitador do 
acesso a esta, a partir do estaleiro. 
Possibilita, ainda, evitar, a utilização 
da rede viária local e o estacionamento 
de maquinaria fazendo recurso a 
outros locais. 
 
Na fase de exploração esperam-se que 
os impactes sejam positivos, com uma 
importância elevada pelo aumento das 
acessibilidades, proporcionando uma 
maior mobilidade das pessoas, bens e 
serviços, e também maior segurança de 
circulação com uma diminuição de 
tempo de deslocação entre as diversas 
localidades. 
 
No que se refere aos usos do 
território, a área em estudo, 
tradicionalmente conhecida como zona 
agrícola, a chamada região “saloia” é 
identificada entre Sintra e 
Mafra/Malveira, onde se inclui o 
corredor em estudo.  
 
No entanto, esta região atravessada 
pela nova VEN9, já pouco ou nada tem 
de actividade agrícola.  
 
À excepção de uma pequena exploração 
pecuária e de algumas parcelas ainda 
cultivadas com arvenses para produção 
de feno (ex: Km 0+220 a 0+500 e 
0+800), tudo o que não se encontra 
construído são hoje áreas incultas, sem 

uso, registando-se também frequentes 
depósitos e aterros de vária natureza.  
 

 
Exploração pecuária com bovinos, entre o km 

0+850 e 0+950 

 
O local identificado com criação 
pecuária de bovinos, embora em 
pequena escala, localiza-se entre o Km 
0+850 e 0+950, onde se encontram 
diversas edificações como a casa, os 
estábulos e os abrigos para alfaias e 
máquinas agrícolas. É a situação de 
maior destaque no que diz respeito aos 
impactes no uso agrícola. 
 
Ao longo do corredor em estudo 
encontram-se diversas instalações, com 
características idênticas, que se 
dedicam ao corte e transformação da 
pedra. 
 
Normalmente existe um pavilhão de 
dimensão variável, ao qual está 
associado no exterior um parque de 
armazenamento de matéria prima para 
transformar, de materiais acabados e 
de desperdícios ou pedra inutilizada, e 
nalguns casos existem estruturas fixas 
de apoio a cargas e descargas de pedra 
 

 
Unidade de Corte e transformação de pedra ao 

km 2+150 
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São exemplos as unidades que se 
encontram junto aos Km 0+650, 
1+150, 1+650, 2+150, 2+400, 2+500 e 
Restabelecimento 2, Km 0+720 a 
0+800.  
 
Existem também duas explorações 
extractivas ou pedreiras no corredor. A 
primeira por volta do Km 1+700 e a 
segunda no final do traçado, nas 
proximidades da Rotunda 3 e do 
Restabelecimento 2 (Km 0+800).  
 
Para além deste conjunto de estruturas 
relacionados com a actividade de 
extracção e transformação da pedra, 
surgem ainda algumas unidades 
industriais, como é o caso de duas 
empresas de fabrico de caixilharias de 
alumínio (a RH, junto à EN 9 e a 
MFC&F, próximo do Km 0+800), uma 
empresa de tecnologia do frio e outra 
de fibras de vidro (Qualifrio, com 
acesso ao Km 0+250, e Tranfibra com 
acesso ao Km 0+470 do 
Restabelecimento 1 – EN 250-1) e três 
empresas químicas, a IKMA 
Farmacêutica e a Luquímica, no 
caminho municipal onde se implantará 
o Restabelecimento 2 e a Digal solar, 
numa transversal da EN 250-1, no 
acesso à Rotunda 2. 
 
O traçado em análise altera ainda as 
condições de laboração pela presença 
dos muros da via, afectando as áreas 
de depósito de matérias primas e 
transformadas, ao km 2+150, afectação 
de áreas de depósito de matérias 
primas e transformadas, afectação da 
rampa de acesso à pedreira, ao km 
2+600, interrupção da acessibilidade a 
uma unidade de transformação e corte 
de pedra, no Restabelecimento 2 – km 
0+300.  
 
Também ao km 0+350 o traçado ira 
afectar uma ponta na extrema da área 
de serviço da BP, admitindo-se possível 
a deslocação da secção de lavagem 
sendo por isso uma afectação pouco 
relevante. 
 
Ao longo do corredor, registam-se 
diversas parcelas, nomeadamente nos 
seguintes pontos, Km`s: 
 

• 0+500 a 0+780 (incultos e 
presença de aterros e depósitos 
de pedra); 

• 1+150 a 1+600 (incultos); 
• 1+600 a 1+800 (aterros e 

depósitos de inertes); 
• 1+800 a 2+000 (incultos); 
• 2+000 a 2+180 (escombreiras e 

depósitos relacionados com a 
transformação da pedra 
mármore); 

• 2+180 a 2+300 (incultos); 
• Terrenos marginais ao 

Restabelecimento 1 (incultos); 
• 0+440 a 0+750 do 

Restabelecimento 2 
(acumulação de aterros). 

 
Pode afirmar-se que constituem no 
presente áreas expectantes, 
eventualmente com tendência para 
reconversão ou aproveitamento para 
implantação de um uso construído 
(urbano, comercial ou industrial).  
 
No que respeita à análise de impactes, 
e para a fase de construção, a criação 
de extensas superfícies em aterro será 
um dos impactes mais evidentes com a 
construção da nova via. 
Particularmente a área com uso 
agrícola será a mais afectada, uma vez 
que deixará de existir esta forma de 
ocupação do solo neste corredor. 
 
Ao nível dos usos urbanos, verificou-se 
que nenhum edifício habitacional ou 
edificação com utilização social ou 
urbana será directamente afectada pelo 
novo traçado, para além daquela que se 
encontra afecta à actividade agrícola, 
cerca do Km 0+830. 
 
Contudo, existe uma grande 
aproximação ao eixo rodoviário de duas 
habitações, cerca do Km 1+130 e do 
Km 2+500. Em ambos os casos a nova 
estrada passará muito próximo das 
casas, tornando-se uma barreira física 
e visual. Os actuais acessos serão 
também alterados por força da nova 
construção rodoviária.  
 
Ao Km 1+130, a habitação está 
integrada num lote que funciona 
também como estaleiro e apoio a uma 
actividade ligada à construção civil. A 



 

 

                                    

 

Resumo Não Técnico do EIA relativo ao PE da VEN9 – Ligação entre o Nó de Lourel (IC16) e o Nó de Fervença (V.C.A.M.L. – Norte) 19 

VEN 9 vai obrigar à expropriação de 
uma parte do terreno e a alterar a 
entrada e os seus limites. O impacte 
será negativo, significativo, permanente 
e irreversível. 
 
No final do traçado, cerca do Km 
2+500, o muro M3, previsto no projecto 
rodoviário, ficará mesmo em cima de 
uma pequena casa de habitação.  
 
Ao nível do uso agrícola, a única 
situação que merece destaque será o 
impacte provocado sobre uma pequena 
exploração de bovinos, entre o Km 
0+780 e o Km 1+100 
 
Ao nível dos usos industrial e 
extractivo, verifica-se que ao Km 
2+150 está prevista a construção de 
dois muros (muro M1 e muro M2) que 
irão assegurar a continuidade a duas 
unidades industriais de corte e 
transformação de pedra mármore, 
localizadas de ambos os lados da 
plataforma. 
 
Ao Km 2+600, o traçado da variante 
interferirá com uma unidade de 
extracção e corte de pedra, associada à 
pedreira que se encontra em laboração.  
 
A implantação do Restabelecimento 2 
interferirá com as áreas de depósito de 
matérias-primas e transformadas. Por 
outro lado, a rampa do actual acesso à 
frente activa da pedreira, será afectada, 
com a construção dos aterros deste 
Restabelecimento.  
 
Por último, toda a acessibilidade a esta 
unidade, entre a pedreira e as 
instalações de corte, e entre estas e a 
rede viária existente, será alterada, 
provocando um aumento dos percursos 
na entrada e saída de viaturas. Desta 
situação resultará um impacte negativo 
e significativo. 
 
Algumas áreas de potencial extracção 
de pedra poderão ser também 
afectadas, nomeadamente no troço do 
Restabelecimento 2, entre o Km 0+500 
e o Km 0+750. Contudo, esse impacte 
negativo será pouco significativo, 
atendendo à dimensão do corredor 
afectado. 
 

Ao nível do uso comercial e de 
serviços refere-se que são várias as 
interferências do novo traçado da VEN9 
- rotundas e restabelecimentos 
associados - com as actuais estruturas 
de actividade comercial, de serviços ou 
similares. Trata-se, fundamentalmente, 
de afectação ou alteração das 
acessibilidades e da supressão de 
pequenas parcelas das respectivas 
áreas exteriores. 
 
Ao Km 0+350 o traçado irá afectar a 
área de serviço da BP, nomeadamente 
a estrutura de lavagem de viaturas e a 
área exterior. Quer o aterro da via, quer 
o caminho paralelo a construir, se 
sobrepõem com instalações daquela 
área de serviço. 
 
Entre o Km 1+900 e 2+000, o novo eixo 
rodoviário sobrepõe-se a parcela 
pertencente à empresa de sucatas José 
Luís Ramos Russo, afectando uma 
parte da área de depósito de materiais 
e viaturas, desta unidade. Contudo, é 
vasto o terreno onde esta empresa tem 
espalhados os variados materiais com 
que trabalha. 
 
Consequentemente, os impactes 
negativos a provocar com a construção 
e exploração desta nova via serão 
significativos. 
 
No Restabelecimento 1 merece atenção 
a necessidade de compatibilizar o seu 
traçado com o acesso à chamada 
Estrada Real (Km 0+380), mantendo-o 
como no presente. 
 
Quanto à Rotunda 1, a necessidade de 
uma área mínima para a sua 
implantação, vai obrigar à supressão 
de alguns espaços, pertencentes aos 
lotes confinantes com o actual 
entroncamento. Será o caso de três 
espaços de venda de veículos (Odisseia 
Car, Auto Amaral Luxemburgo e venda 
de caravanas), e de uma “faixa” de 
terreno nos lotes da Arneg, da empresa 
de materiais de construção e da loja de 
móveis, necessária para assegurar o 
acesso a essas áreas.  
 
O muro e estacionamento da Dicarmo 
(loja de móveis) serão também 
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ligeiramente afectados pela 
implantação da rotunda 1.  
 
Os impactes negativos que serão 
originados serão pouco significativos, 
atendendo à dimensão das afectações. 
 
Na Rotunda 2 importa identificar um 
impacte negativo, embora pouco 
significativo, sobre o actual acesso ao 
complexo empresarial na esquina da 
EN250-1, com a construção do Eixo 
R2-1, na estrada de ligação a Campo 
Raso e à empresa Margalves, na 
esquina oposta. 
 
Os principais impactes negativos 
decorrentes da abertura e exploração 
da via dizem respeito à alteração de 
usos, actualmente existentes, pela 
expansão das áreas urbanas, 
industrias e de serviços e pela 
contaminação decorrente da poluição 
proveniente da via. 
 
Contudo, na fase de exploração do 
sistema, os impactes directos no que 
respeita ao uso do solo, podem ser 
também identificados como positivos, 
e significativos, pelo facto deste 
sistema estar associados à melhoria da 
acessibilidade local, visto drenar o 
actual tráfego de passagem da EN9, 
numa zona com características 
marcadamente urbano/industriais, 
assumindo-se como uma alternativa de 
circulação rodoviária mais segura e 
fluida. 
 
Relativamente às áreas legalmente 
condicionadas, foi analisado o Plano 
Director Municipal (P.D.M.) do 
concelho de Sintra e o Plano Regional 
de Ordenamento da Área Metropolitana 
de Lisboa (PROTAML).  
 
Foram tidas também em conta as áreas 
de protecção de monumentos, 
servidões públicas, entre outras. Na 
área de implantação do projecto em 
estudo, prevê-se que exista afectação 
directa e permanente de algumas áreas 
de Reserva Ecológica Nacional (REN).  
 
Assim, o traçado afecta directamente 
mais ou menos 0,8ha de REN 
correspondente a 18,3% de área a 
desafectar, enquanto que a Reserva 

Agrícola Nacional não se identificou na 
intersecção do traçado. As outras 
condicionantes existentes relacionam-
se com a servidão da base aérea de 
Sintra, 1ª e 2ª, zona de protecção, 
considerando-se no entanto o impacte 
como pouco significativo. 
 
Os pontos em que a VEN9 (plena via) e 
os restabelecimentos intersectam as 
linhas de água classificadas como REN, 
integradas naquele território, são a 
Ribeira da Granja e pequenos Afluentes 
da Ribeira da Granja. 
 
A afectação, directa e indirecta, das 
unidades biofísicas da REN (que 
ocorrerá, essencialmente, durante a 
fase de construção), irá gerar um 
impacte negativo de significância 
variável. 
 
Quanto ao ordenamento do território 
e do ponto de vista do uso dos espaços 
afectados, a classe de uso mais 
afectada pelo projecto ser a dos “matos 
e incultos”. 
 

 
Matos e incultos ocorrentes na área de estudo 

 
Salienta-se ainda, que o traçado em 
estudo, não está programado/previsto 
em P.D.M., não existindo portanto um 
espaço canal, destinado para este 
projecto rodoviário.  
 
Acontece que o actual espaço canal da 
EN9 se encontra bastante condicionado 
devido à grande ocupação marginal não 
garantindo de forma eficiente a 
necessária funcionalidade da rede 
viária local e municipal 
 
Globalmente, prevê-se que a 
construção e a exploração da variante, 
cumpre e esta conforme os objectivos 
do PRN 2000, ao permitir  
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uma circulação rodoviária mais segura 
e fluida nas deslocações de curto e 
médio curso. 
 
A Variante em estudo irá gerar um 
impacte positivo no que respeita aos 
instrumentos de ordenamento do 
território, de expressão regional e local.  
 
Por outro lado, estando a EN9 prevista 
no PRN 2000, qualquer alteração que 
venha a ocorrer na sua directriz, 
mesmo em “formato” de variante, 
levará à sua desclassificação, 
passando, nessa altura, a nova infra-
estrutura (VEN9), a integrar aquele 
plano sectorial, sob a designação de 
EN9. 
 
Importa referir que no âmbito da 
legislação em vigor, um plano sectorial 
sobrepõe-se a um Plano Municipal de 
Ordenamento do Território (PMOT), no 
caso concreto a um PDM, pelo que, de 
acordo com o n.º 1 da alínea a), do 
artigo 97º, do Decreto-lei n.º 316/2007, 
de 19 de Setembro haverá lugar a uma 
alteração do PDM por adaptação, 
deixando de haver motivos que possam 
fundamentar um parecer negativo 
sobre o projecto, no âmbito do “ 
Ordenamento do Território e 
Condicionantes do uso do solo. 
 
Em termos patrimoniais, na área em 
estudo foram identificados elementos 
patrimoniais edificados e 
arqueológicos. 
 
Sobre o património arqueológico, a 
recolha de informação efectuou-se ao 
nível das freguesias abrangidas pelo 
projecto, com o objectivo de definir 
áreas de sensibilidade arqueológica, ao 
longo do traçado em estudo 
 
Nas freguesias abrangidas pelo traçado 
– Terrugem/Santa Maria e S. Miguel – 
foram identificados 12 ocorrências de 
interesse patrimonial classificadas1.  
 
Contudo, não existe coincidência entre 
as áreas de afectação directa, e 
indirecta, do projecto e as áreas de 
protecção destes monumentos. 

                                                 

1 Tomo III – Anexos, relatório do Património 
Cultural, Inventário Anexo II, 

Os trabalhos de campo permitiram 
confirmar os vestígios registados em 
Campo Raso, onde foram identificados 
87 materiais arqueológicos – 6 
fragmentos cerâmicos, 81 líticos (77 
sílex e 4 quartzito. A tipologia deste 
elemento patrimonial corresponde a 
mancha de ocupação de época pré-
histórica. 
 
Identificaram-se impactes directos 
sobre as ocorrências Campo Raso e 
Ponte da Ribeira da Granja e indirecto 
sobre o Casal da Fervença. 
 

����
Área de dispersão de materiais – Campo Raso  

 
O confronto entre a mancha de 
dispersão de materiais registada em 
Campo Raso, e a cartografia do 
projecto, faz supor que o traçado 
apenas afectará parcialmente este sítio 
arqueológico.  
 
Perante esta situação, considerando 
que o património arqueológico é um 
bem cultural que interessa preservar, 
cabe ao promotor de obra suportar os 
custos das operações de arqueologia 
preventiva e de salvaguarda. Assim, 
será efectuado o acompanhamento 
arqueológico conforme proposto no EIA 
e com base nas orientações que a 
Agência Portuguesa do Ambiente vier a 
determinar 
 
Refere-se que a inevitabilidade da 
afectação do Elemento Patrimonial 
Campo Raso resulta de fundamentos 
técnicos uma vez que decorre da 
necessária imposição de ligação ao Nó 
de Lourel mantendo a geometria do Nó. 
 
Acresce que a nascente da VEN9 se 
localizam algumas habitações e, a 
poente, a estação de serviço - bomba de 
gasolina que condicionam a 
implantação do traçado em planta.  
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O restabelecimento 2 prevê a 
continuidade de utilização da Ponte da 
Ribeira da Granja. Desta forma, o 
impacte previsto é directo, mas 
irrelevante, dado que não são 
previsíveis alterações à sua estrutura. 
 
O impacte sobre o Casal da Fervença 
será indirecto, sendo considerado ao 
nível da alteração paisagística na qual 
as estruturas se inserem 
 
Para a caracterização da paisagem do 
corredor em estudo, e de acordo com o 
conjunto de características e atributos 
da paisagem, é possível estabelecer a 
distinção de unidades de paisagem, a 
que correspondem níveis de qualidade 
e fragilidade visual diferentes. 
 
A primeira unidade de paisagem é 
definida desde o início do traçado até 
ao Km 0+800, onde passa a antiga 
Estrada Real, incluindo o 
Restabelecimento 1. 
 

 
Paisagem humanizada no inicio do projecto 

 
Esta unidade corresponde ao início do 
traçado, numa área de diversas 
actividades e com uma intensa 
ocupação do território, particularmente 
na envolvente da VEN 9 e da EN 250-1, 
e no entroncamento de ambas. É por 
isso uma unidade com humanização 
bem evidente, incluindo no entanto, 
inúmeras áreas de incultos (áreas não 
próprias para a agricultura) e escassos 
campos agrícolas.  
 
A segunda unidade de paisagem é 
definida sensivelmente entre o Km 
0+800 e 1+950. Inclui também os 
últimos 400 metros do 
Restabelecimento 2. Este território 

compreende uma vasta área com 
poucas edificações, onde encontramos 
uma parcela de utilização agrícola e 
muitas outras não cultivadas e com o 
desenvolvimento de matos. São ainda 
visíveis diversos núcleos de depósitos e 
aterros de vária ordem, uma vasta área 
com sucatas (ferros, pneus e todo o 
tipo de “ferro-velho”) e uma pedreira.  
 
Relativamente a actividades humanas, 
encontram-se algumas empresas de 
indústria e serviços (sobretudo no final 
da Rua da Sancha), algumas unidades 
de corte e transformação de pedra e a 
ETAR de Penedinhos.  
 
Nesta vasta zona plana, corre uma 
pequena linha de água, sendo também 
a zona de cotas mais baixas do 
corredor em estudo. Não há vegetação 
com interesse, à excepção de um 
núcleo de eucaliptos por volta do Km 
1+000. 
 

 
Perspectiva do restabelecimento 2 na zona final 
do traçado e rotunda existente na actual EN9 

 
 
A terceira unidade de paisagem 
corresponde à parte final do traçado, 
desde o Km 1+950 até ao Nó de 
Fervença.  
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De novo reencontramos características 
muito semelhantes à primeira unidade, 
com mais intensa humanização da 
paisagem.  
 
Aqui surgem os armazéns e as 
unidades associadas à extracção e 
transformação da pedra, para de 
outras nos sectores do comércio, da 
indústria e dos serviços. A pequena 
povoação de Fervença e a exposição de 
enormes superfícies de escavação e 
aterro resultantes de uma pedreira em 
grande actividade, são algumas das 
referências desta unidade de paisagem.  
 
Nesta unidade de paisagem, que 
compreende uma pedreira com 
profundas escavações e diversas 
unidades de corte e transformação, 
constituindo intrusões visuais, associa-
se uma baixa qualidade visual.  
 
No entanto, a presença da ribeira de 
Fervença, efluente da ribeira da Granja 
(atravessada ao km2+220) e suas 
margens com vegetação, obriga a que 
se pondere uma qualidade visual da 
paisagem média a baixa.  
 

 
Ribª da Granja (km 2+000) 

 
O novo traçado da VEN 9 atravessa 
então uma área de média a baixa 
qualidade visual e de média a baixa 
fragilidade visual.  
 
Os principais impactes negativos 
significativos na paisagem resultam 
dos aterros relacionados com a 
implantação da via, junto dos actuais 
acessos, habitações e outras 
edificações industriais e comerciais, 
criando um efeito barreira que 
modificam o relevo natural existente. 

 
No entanto a nova via permitirá para 
além da valorização das áreas 
degradadas e abandonadas existentes 
ao longo do traçado, a recuperação de 
áreas actualmente ocupadas com 
aterros, entulhos e outras áreas sem 
uso específico, constituindo um 
impacte positivo significativo, local e 
permanente. 
 
No que diz respeito aos riscos 
ambientais é de salientar a fase de 
construção, na qual, poderão ocorrer 
diversos acidentes nas diversas acções 
a realizar, das quais se podem destacar 
entre outras: os trabalhos de escavação 
e aterro, execução de drenagens, 
execução de viadutos e passagens 
superiores, armazenamento de 
substâncias perigosas e acidentes 
rodoviários.  
 
Nas áreas de estaleiro e em particular 
as zonas de armazenamento de 
combustíveis, substâncias perigosas e 
resíduos podem constituir riscos, 
nomeadamente no que se refere, a 
derrames e infiltrações acidentais, bem 
como o risco de incêndio e explosão. 
 
A fase de construção deste projecto, é 
ainda responsável pela produção diária 
de variadíssimos resíduos: Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU - produzidos 
pelas actividades associadas ao 
estaleiro, sendo essencialmente 
constituídos por, papel, embalagens, 
vidro e resíduos orgânicos (comida), 
Resíduos Banais (mistura de resíduos 
de construção e demolição) e Resíduos 
Perigosos (óleos usados, solventes de 
lavagem e outros materiais decorrentes 
da manutenção de máquinas e viaturas 
em serviço na obra). 
 
Deverá ser evitada a deposição 
temporária de resíduos produzidos na 
obra, assegurando desde o início desta 
o adequado transporte e destino final. 
No final da fase de construção, deverá 
ser assegurada a remoção de todo o 
tipo de materiais residuais produzidos 
na área afecta à obra.  
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Resíduos e entulhos dispersos pelo território 

junto do restabelecimento 2. Local a recuperar no 
âmbito do projecto paisagístico da VEN9 

 
 
Na fase de exploração, a gestão dos 
resíduos provenientes da limpeza, 
manutenção e desmatação dos taludes 
da via, pode ser enviada para 
compostagem (forma de atenuar o 
problema dos RSU, dando um destino 
útil aos resíduos orgânicos. É um 
processo natural de decomposição 
biológica). 
 
Os resíduos da desmatação deverão ser 
removidos atempadamente, não 
podendo ser abandonados no terreno. 
 

H) Medidas de Minimização 

 
Algumas das medidas minimizadoras 
que constam do EIA são as seguintes: 
 
- Implementação de um sistema de 

Acompanhamento Ambiental da 
obra de acordo com os requisitos 
especificados no caderno de 
encargos; 

- Localizar os estaleiros das obras 
nos locais propostos e caso não seja 
possível justificar a sua opção do 
ponto de vista ambiental  

- Implementar as medidas propostas 
em conformidade com o exposto no 
estudo geológico e geotécnico; 

- Limpeza regular dos acessos e da 
área afecta à obra, aspersão regular 
e controlada de água, 
nomeadamente em dias secos, da 
área afecta à obra onde poderá 
ocorrer a produção, acumulação e 
ressuspensão de poeiras;  

- Cuidar e observar as estruturas de 
controlo da erosão e de correcção 
torrencial que vierem a ser 
construídos, por forma a garantir 
as suas boas condições de 
funcionalidade;  

- Dever-se-á definir um corredor de 
trabalho, o mais estreito possível, a 
fim de evitar danos nos terrenos 
circundantes à estrada;  

- Dada a necessidade de se proceder 
à movimentação de terras, deverá 
proceder-se à cobertura dos 
camiões que transportam essas 
terras circulando próximo de 
aglomerados populacionais, 
minimizando assim a emissão de 
poeiras por acção do vento; 

- Nos locais de obra e nos acessos de 
terra batida, deverá proceder-se à 
aspersão regular de água, em 
especial durante o período seco do 
ano em que as emissões de poeiras 
são mais significativas (Maio a 
Setembro);  

- Deve ser garantida a continuidade 
das estradas e caminhos locais e o 
acesso a propriedades, que sejam 
afectados pela construção da obra;  

- Adopção de medidas de protecção 
de contaminação das águas 
durante a fase de construção, 
nomeadamente nos estaleiros;  

- Evitar a ocupação de linhas de 
água 

- Restringir ou evitar a circulação de 
veículos e máquinas pesadas nas 
zonas laterais à área ocupada pela 
via, em especial nas áreas 
integradas na REN 

- A construção de pontões deve 
minimizar, ao máximo, o 
encaminhamento do material 
sólidos para as linhas de água, 
através da colocação de barreiras 
físicas 

- Devem ser restabelecidos todos os 
caminhos agrícolas e não agrícolas 
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que tenham sido afectados pela 
obra, devolvendo-lhes as 
características iniciais. 

- Quanto aos locais de depósito de 
terras sobrantes, deverão ser 
procuradas áreas de exploração de 
inertes abandonadas, ou outras 
similares a necessitarem de 
recuperação paisagística 

- No final dos trabalhos devem ser 
despoletadas acções que garantam 
a reposição do anterior solo, 
deixando-se o terreno limpo e 
permeável 

- Implementação do projecto de 
integração paisagística; 

- Implementação das barreiras 
acústicas e promoção do seu 
enquadramento paisagístico; 

- Monitorização da obra em factores 
como por exemplo o ruído, águas e 
poeiras; 

- Estabelecimento, para a fase de 
obra, de um protocolo de 
comunicação com as comunidades 
locais; 

- Divulgar planos de Circulação 
rodoviária durante a fase de obra; 

- Divulgar, com necessária 
antecedência e clareza, os desvios 
de trânsito, as alterações da 
circulação rodoviária e pedonal e a 
relocalização das paragens de 
transportes públicos;  

- Manter livre as estradas e 
caminhos de passagem habitual, 
garantindo os atravessamentos 
necessários ao decurso normal das 
actividades da população local; 

- Promover a reparação atempada de 
danos verificados no decurso das 
actividades associadas à obra, em 
habitações e outras edificações 
(trata-se normalmente de danos 
devido a vibrações e deslocações 
terreno). 

- Evitar a deposição de lixos e 
entulhos na proximidade de áreas 
urbanas, de lazer e de culto para as 
populações;  

- Proceder à correcta delimitação e 
sinalização dos estaleiros da obra  

- As operações de construção, em 
especial as mais ruidosas, que se 
desenrolem na proximidade de 
casas de habitação deverão, tanto 
quanto possível, apenas ter lugar 

no período diurno, ou seja, das 
7h00 às 18h00.  

- Em circunstâncias especiais, e se 
não se verificar oposição por parte 
dos moradores e de acordo com 
uma licença especial a solicitar às 
entidades competentes, poderá tal 
período ser estendido 
extraordinariamente até às 22h00; 

- Implementação de um plano 
integrado de gestão de resíduos, 
que deverá incluir, entre outras, a 
recolha, armazenamento, 
transporte e destino final de todos 
os resíduos sólidos produzidos, 
bem como dos óleos usados e 
outros resíduos afectos à obra, a 
manutenção de veículos ou 
máquinas de obra deverá ser 
efectuada em locais apropriados;  

- Os resíduos de construção 
equiparáveis a Resíduos Industriais 
Banais (RIB), deverão ser retirados 
do circuito normal, assegurando 
um destino final adequado, 
consoante a sua natureza;  

- Deve ser efectuado o 
acompanhamento arqueológico da 
obra, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
107/01 de 8 de Setembro, de forma 
a efectuar a detecção atempada de 
vestígios arqueológicos, 
contribuindo para o seu estudo e 
preservação;  

- Efectuar a realização de sondagens 
manuais no sítio arqueológico – 
Campo Raso. 

- No final da obra, proceder à 
reconstituição de vedações e 
compartimentações afectadas 
durante a construção, assegurar o 
restabelecimento de ligações a 
todos os caminhos interrompidos e 
às parcelas parcialmente 
expropriadas e recuperar e 
reintegrar na paisagem as zonas 
afectadas por estaleiros, circulação 
e depósitos de materiais;  

- Assegurar a remoção dos materiais 
resultantes da obra, por parte do 
empreiteiro, e assegurar que esta 
medida é efectivamente cumprida, 
de acordo com o procedimento 
habitual nestes casos. Estes 
materiais deverão ser colocados em 
vazadouros autorizados pelas 
entidades oficiais;  

- O empreiteiro deve ter todos os 
procedimentos e acções decorrentes 
da obra devidamente licenciados; 
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- Proceder ao desmantelamento do 
estaleiro, com respectiva 
regularização da topografia (relevo), 
revolvimento das terras ocupadas, 
descompactação, arejamento e 
regeneração do coberto vegetal. 

 
Durante a fase de construção é 
proposto a implementação de um 
Sistema de Gestão Ambiental com o 
objectivo de controlar e garantir a 
aplicação das condicionantes 
ambientais e medidas de minimização, 
de forma eficiente e sistematizada, 
assegurando ainda o respectivo 
acompanhamento ambiental, registo 
das operações efectuadas e a avaliação 
dos resultados. 
 
As medidas de minimização e gestão 
ambiental propostas no EIA, deverão 
constar nos documentos de referência e 
caderno de encargos da Obra e serem 
devidamente implementadas pelo 
Empreiteiro. 
 
A verificação da conformidade 
ambiental e cumprimento das medidas 
de minimização deverá ser assegurada 
pela Fiscalização, Dono de Obra, 
Entidade Licenciadora e outras. 
 
No EIA apresenta-se uma carta 
designada de “ Acompanhamento 
Ambiental da Obra” que tem por 
objectivo constituir um instrumento de 
gestão ambiental da obra de forma a 
auxiliar o Empreiteiro, Fiscalização e 
Proponente na implementação, 
verificação e conformidade do 
cumprimento das medidas de 
minimização propostas.  
 

I) Avaliação Ambiental Global 

 
Da avaliação efectuada destacam-se os 
seguintes aspectos positivos mais 
importantes para a área de estudo e 
região: 
 
- Promover o desenvolvimento 

socioeconómico local; 
- Melhorar a rede viária, as 

acessibilidades e a mobilidade local 
e regional; 

- Contribuir para melhoria da 
qualidade de vida da população; 

- Contribuir para uma melhor 
organização do território. 

 
Como aspectos negativos importantes 
referem-se os seguintes em termos 
locais: 
 
- Acréscimo de níveis sonoros junto 

dos locais nas imediações da VEN9; 
- Afectação de alguns espaços 

agrícolas; 
- Ocupação de solos de REN; 
- Perdas efectivas, quer na vegetação, 

quer nas disponibilidades de 
habitat, que resultam da 
generalidade das acções 
construtivas, uma vez que haverá 
uma ocupação dos actuais espaços 
pela infra-estrutura rodoviária;  

- O traçado em análise altera as 
condições de laboração pela 
presença dos muros da via, 
afectando as áreas de depósito de 
matérias primas e transformadas, 
ao km 2+150, afectação de áreas de 
depósito de matérias primas e 
transformadas, afectação da rampa 
de acesso à pedreira, ao km 2+600, 
interrupção da acessibilidade a 
uma unidade de transformação e 
corte de pedra, no Restabelecimento 
2 – km 0+300.  

- Afectação indirecta de algumas 
habitações (km`s 0+870 a 1+100, 
1+130 e 2+500);  

- Afectação de áreas legalmente 
condicionadas (Reserva Ecológica 
Nacional, Reserva Agrícola 
Nacional, só para a faixa em 
estudo, o traçado não a intercepta). 

- O aumento da dificuldade na 
acessibilidade a habitações e áreas 
industriais situadas na proximidade 
da obra (até se concluir os 
respectivos restabelecimentos);  

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

- Modificação ou interrupção da 
acessibilidade local nas ruas, 
avenidas e acessos às propriedades, 
durante a fase da obra. 

 
De referir ainda as perturbações nos 
diversos factores ambientais que irão 
ocorrer durante as obras, contudo 
passíveis de minimização com a 
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adopção de medidas indicadas no EIA e 
uma adequada gestão ambiental da 
obra. 
 
J) Conclusões 
 

Em termos gerais o projecto, em fase de 
projecto de execução, e objecto deste 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 
para além de efectuar a ligação entre o 
Nó de Lourel (IC16), e o Nó de 
Fervença, inserindo-se este, na Via de 
Cintura da Área Metropolitana de 
Lisboa – Norte, tem como objectivo 
principal captar o actual tráfego de 
passagem da EN9, numa zona com 

características marcadamente 
urbano/industrial, assumindo-se como 
uma alternativa de circulação 
rodoviária com mais segurança e 
fluidez. 
 
 
Esta alternativa, ao induzir uma maior 
segurança, fluidez e mobilidade em 
temos da circulação rodoviária 
constitui, na generalidade, uma mais 
valia para todo aquele território, e de 
forma particular, para as zonas 
urbanas e industriais da área de 
Campo Raso 

 
Para além de permitir optimizar a gestão da rede rodoviária nacional, traduz uma 
melhoria das condições da ocupação do solo e do ordenamento do território, tendo 
sempre subjacente a minimização dos impactes ambientais, o interesse público e das 
populações em particular  
 

   
Duas perspectivas da situação actual da EN9. Tráfego intenso nos dois sentidos, condicionamentos à 

circulação viária, riscos de sinistralidade elevados, mobilidade e acessibilidades condicionadas e com efeitos 
negativos ao nível da qualidade do ar, ruído e qualidade de vida das populações 

   
 
A situação futura promovida pela VEN9 permitira que a circulação rodoviária se 
efectue em melhores condições assim como atenuará resistências em termos de fluidez 
no tráfego e aumentará as condições de circulação e de segurança  
 
 
 
 



 

 

                                    

 

Resumo Não Técnico do EIA relativo ao PE da VEN9 – Ligação entre o Nó de Lourel (IC16) e o Nó de Fervença (V.C.A.M.L. – Norte) 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO CARTOGRÁFICO 
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Figura 1 Esboço Corográfico 
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Figura 2 Localização do projecto  
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Figura 3 Carta Síntese de Impactes 
(1/25000) 
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Figura 4 - Carta de Condicionantes do 
Projecto (escala 1/25000) 
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Figura 5 – Fotoplano 
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Figura 6 – Fotoplano 
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Figura 7 – carta Síntese de Impactes 
(escala 1/10000) 
 






















