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1. INTRODUÇÃO 
 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 

197/2005, de 8 de Novembro, e à Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, a Estradas de Portugal, SA (EP, SA), 

apresentou, na qualidade de entidade com competência para a autorização do projecto, a 30 de Junho de 2010, 

à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo Prévio do “IC33 – Grândola (A2) – Évora (IP2)”.  

 

O projecto enquadra-se na alínea b) do nº 7, do Anexo I da referida legislação. O proponente do projecto é, 

também, a EP, SA.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da 

referida legislação de AIA, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: 

Agência Portuguesa do Ambiente, que preside, Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, IP (ARHAlt), 

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP (ICNB), Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo (CCDR/Alt), Instituto Superior Técnico (IST), Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

(DRAP/Alt), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG), e Instituto Superior de Agronomia (ISA). 

 

Foram nomeados pelas entidades acima referidas os seguintes representantes: 

 APA - Eng.ª Dora Beja, que preside, Drª Margarida Grossinho, responsável pela Consulta Pública. 

 ARHAlt – Engª Maria do Rosário Tengarrinhas, Dr. André Matoso, como suplente. 

 ICNB – Dr.ª Ana Cristina Cardoso. 

 IGESPAR – Dr. João Marques e Drª Manuela de Deus, como suplente.          

 CCDR/Alt – Arqt.ª Cassandra Querido.  

 LNEG – Dr. Rúben Dias. 

 DRAP/Alt – Engª Isabel Mota Ferreira. 

 IST – Professor Doutor Albano Neves. 

 ISA – Arqº João Jorge e Arqª Sandra Mesquita, suplente. 

 

O EIA é da responsabilidade da empresa “COBA, SA. Consultores de Engenharia e Ambiente” e foi elaborado no 

período de Fevereiro de 2009 a Junho de 2010.  

 

O EIA é composto pelos seguintes Tomos, datados de Junho de 2010: 

 Tomo 1 – Relatório Síntese. 

 Tomo 2 – Peças Desenhadas. 

 Tomo 3 - Anexos. 

 Tomo 4 - Resumo Não Técnico. 

 

No âmbito desta avaliação, e após a verificação da conformidade, o EIA foi ainda complementado com os 

seguintes volumes: 

 Aditamento  (Outubro de 2010). 
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 Resumo Não Técnico (Outubro de 2010). 

 Aditamento 2  (Dezembro de 2010). 

   

Relativamente ao Estudo Prévio, foram disponibilizados dois Volumes, datados de Junho de 2010: 

 Volume I – Estudo Rodoviário – Peças Escritas (1 caixa) e Peças Desenhadas (3 caixas). 

 Volume II – Estudo de Tráfego (4 volumes). 

 

Este lanço do IC33 foi, no ano de 2000, sujeito a Procedimento de AIA, tendo sido declarada a 

Desconformidade do EIA. 

 

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspectos que se consideram 

relevantes na avaliação efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão 

relativamente aos traçados em avaliação, e respectivas alternativas. É, também, apresentado um capítulo com 

a metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 
 

A metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

 

 Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de 

elementos adicionais nos seguintes capítulos/factores ambientais/documentos: Objectivos e Justificação do 

Projecto; Geologia, Recursos Minerais, Recursos Hídricos Subterrâneos, Recursos Hídricos Superficiais, 

Ecologia, Flora e Fauna, Solos e Uso do Solo, Sócio-Economia, Ordenamento do Território, Património, 

Paisagem e Resumo Não Técnico. 

 Análise do Aditamento ao EIA, remetido pela Estradas de Portugal, SA.  

 Declaração da Conformidade do EIA, a 15 de Novembro de 2010. 

 Solicitação de esclarecimentos sobre o factor Ecologia, Sócio-Economia e Paisagem. 

 Análise dos Elementos Adicionais remetidos. 

 Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afectações em causa e, de forma a complementar a análise da 

CA, às seguintes entidades: Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direcção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG), Direcção Regional de Economia do Alentejo (DRE/Alt), Direcção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR), Electricidade de Portugal (EDP), Águas do Centro Alentejo, SA, Turismo 

do Alentejo e Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Alentejo. O parecer da DRE/Alt foi incluído 

no âmbito da consulta pública efectuada. Até à data não se recebeu o Parecer da EDP e do Turismo do 

Alentejo. Os restantes Pareceres encontram-se no Anexo I deste Parecer. 

 Realização de uma visita, nos dias 12 e 13 de Janeiro de 2011, aos locais onde se desenvolvem as várias 

soluções do projecto. Estiveram presentes os representantes da CA, da EP, SA, da empresa projectista e da 

empresa que elaborou o EIA. 

 Análise técnica do EIA, com o objectivo de avaliar os impactes do projecto e respectivas alternativas e a 

possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos factores ambientais foi 

efectuada de acordo com os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA – a ARHAlt emitiu 

parecer sobre Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, o ICNB sobre Ecologia, Fauna e Flora, a 

CCDR/Alt sobre Uso Actual do Solo, Ordenamento do Território, Sócio-Economia e Qualidade do Ar, o 

IGESPAR sobre Património, o LNEG sobre Geomorfologia, Geologia, Hidrogeologia e Recursos Minerais, a 

DRAP/Alt sobre Solo o ISA sobre Paisagem e o IST sobre Ruído. 

 Análise dos pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública efectuada. 

 Realização de reuniões de trabalho, com o objectivo de verificar a conformidade do EIA; analisar o traçado e 

as alternativas propostas e os respectivos impactes; analisar os contributos sectoriais das várias entidades 

da CA, e os pareceres solicitados a entidades externas à CA; definir os factores ambientais determinantes 

para a avaliação dos vários traçados; analisar os resultados da consulta pública; seleccionar a alternativa 

ambientalmente mais favorável e identificar as Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e Planos 

de Monitorização a desenvolver na fase de Projecto de Execução.  

 Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspectos atrás referidos, com a seguinte estrutura: 

1. Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes, 4. Objectivos, Justificação e Descrição do 

Projecto 5. Análise dos Factores Ambientais, 6. Pareceres Externos, 7. Resultados da Consulta Pública e 8. 

Análise de Alternativas 9. Conclusões. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 Procedimento de AIA 

 

Tal como atrás se referiu este lanço do IC33 foi objecto de um estudo prévio designado “IC33 - Nó de Grândola 

(Norte) da A2 / Évora” tendo sido elaborado o respectivo EIA, o qual foi sujeito a procedimento de AIA em 

2000. Em sede deste procedimento foi proferida uma Declaração de Desconformidade a 21 de Novembro de 

2000. 

 

Ao contrário do referido no EIA, e de acordo com o parecer emitido pela Comissão de Avaliação nessa data, as 

razões que levaram à desconformidade do EIA foram o facto da informação apresentada no EIA não ser 

adequada à fase de Estudo Prévio – genérica, com lacunas significativas, numa escala desadequada - 1/100 

000, não permitindo uma adequada avaliação de impactes, bem como deficiências ao nível do conteúdo mínimo 

de vários factores ambientais: Recursos Hídricos, Sistemas Ecológicos, Qualidade do Ar, Condicionantes e 

Ordenamento do Território e Ocupação Actual do Solo. Foram mencionados no âmbito dessa apreciação 

aspectos relevantes que não foram identificados no EIA, no entanto não foi efectuada qualquer avaliação de 

impactes nesse Parecer. 

 

3.2 Projecto 

 

No seguimento do acima referido sobre o anterior processo de AIA deste lanço do IC33, não se considera 

correcta a justificação apresentada para a alteração do início do traçado, face ao anterior EIA, uma vez que tal 

como atrás se referiu não se efectuou no Parecer da CA qualquer avaliação de impactes dos traçados nessa 

data em avaliação. A justificação apresentada no EIA foi a seguinte:  

“As razões que estiveram na base da decisão desfavorável ao prosseguimento do Procedimento de AIA, entre 

outras, encontram-se relacionadas com o reconhecimento da significância dos impactes associados a algumas 

das soluções propostas, nomeadamente a interferência então constatada com áreas integradas na Rede Natura 

2000 (2.ªFase).” 

 

Tendo presente as preocupações então evidenciadas, tomou-se posteriormente a decisão de deslocar para sul o 

traçado deste trecho do IC33, deixando de articular a norte de Grândola, passando a interligar no nó de 

Grândola Sul, situação que não confere complexidade acrescida na medida em que foi entretanto aprovado o 

lanço do IP8 entre Sines e a A2, onde o Trecho do IC33 em avaliação irá interligar. Foi igualmente abandonada 

a solução que articula o IC33 com a A6/IP7 no Nó Poente de Évora.” 

 

Os antecedentes de projecto, que se referem de seguida, são os mencionados no EIA. 

 

O lanço do IP8 com o qual o trecho do IC33 em estudo se irá articular, corresponde ao Lanço B da 

Subconcessão da auto-estrada do Baixo Alentejo, designado Nó de Grândola Sul (IP1)/Ferreira do Alentejo, o 

qual será portajado. 

 

De acordo com o PRN, o IC33 tem o seu terminus no IP7, em Évora, pelo que a proposta constante no 

presente Estudo Prévio é a de que a ligação do IC33 ao IP7 se processe através do futuro IP2, uma vez que 
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este IP se articula com o IP7, correspondendo, no âmbito da Subconcessão do Baixo Alentejo, ao lanço IP2 – 

Évora (A6/IP7)/S. Manços (fase de projecto de execução). 

 

Este lanço do IP2 integra igualmente a Sub-concessão do Baixo Alentejo, estando actualmente em 

desenvolvimento o respectivo Projecto de Execução após o Estudo Prévio ter sido submetido a Procedimento de 

AIA, com a designação “IP2 – Variante Nascente de Évora”, tendo sido emitida DIA favorável condicionada. 

 

Tendo em conta o seu enquadramento na Subconcessão do Baixo Alentejo, do IC33 entre Sines e o Nó de 

Grândola Norte, refere-se: 

 Entre Sines e o Nó de Roncão, o IC33 sobrepõe-se ao lanço do IP8 - Sines/Nó de Roncão (IC33); trata-se 

de um lanço sem cobrança de portagem aos utentes, e inclui os seguintes sub-trechos: 

 Sines/Nó de Relvas Verdes - corresponde à A26 (concessionado à SPER – Sociedade Portuguesa 

para a Construção e Exploração Rodoviária, SA); trata-se de um lanço que apresenta actualmente 

um perfil de autoestrada, com um PTT de 2x2 vias, encontrando-se em curso o projecto de 

execução para a sua beneficiação; 

 Relvas Verdes/Roncão - encontra-se em curso o projecto de execução para duplicação do PTT 

para 2x2 vias; este sublanço integrou o Estudo Prévio do “IP8- Santiago do Cacém/Beja”, sobre o 

qual foi emitida DIA favorável condicionada até S. Brissos. 

 Entre Santiago do Cacém (Nó do Roncão) e Grândola (IC1) o IC33 corresponde a um lanço sem cobrança 

de portagem aos utentes, o qual será objecto de beneficiação. Possui um PTT de 1x2 vias. No âmbito do 

Nó de Grândola Norte do IP1/A2 (concessão BRISA), está construída e em exploração a ligação desta auto-

estrada ao IC1 (PTT de 1x2 vias). 

 

As soluções de traçado objecto do presente EIA resultaram da análise efectuada nas duas fases anteriores de 

estudo: 

 Estudo de Viabilidade de Corredores – avaliação de traçados à escala de 1:25 000. 

 Estudo de Viabilidade de Traçados – avaliação/validação dos traçados definidos nos corredores 

anteriormente aprovados, com aproximação à escala 1/5 000. 

 Estudo Prévio – com definição de traçados à escala 1/5 000, sobre os quais se desenvolveu o presente EIA. 

 

Estudo de Viabilidade de Corredores 

A primeira fase, Estudo de Viabilidade de Corredores (apresentado em Janeiro de 2007) visou a selecção dos 

corredores, à escala 1:25 000. 

 

Nos dois corredores considerados foram então desenvolvidos, vários potenciais traçados, que permitissem não 

interferir com qualquer espaço urbano ou urbanizável e com qualquer edificação, quer isolada, quer integrada 

num “monte”. Dessa avaliação resultou a análise de duas propostas: 

 uma primeira Adenda, datada de Março de 2007, que resultou da análise efectuada pela Câmara Municipal 

de Évora aos corredores preconizados, dando resposta às solicitações então propostas; 

 uma segunda, datada de Julho de 2007, que resultou de uma reunião realizada com o ICNB, devido à 

existência (na parte final da área em estudo), junto a Évora, de uma IBA – Important Bird Area, 

denominada “Planície de Évora”. Nessa reunião o ICNB informou que já tinha sido formalizada uma 

proposta de criação de uma Zona de Protecção Especial para protecção de aves estepárias, a qual 
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integrava a IBA referida; esta ZPE foi entretanto aprovada pelo Decreto-Regulamentar n.º 6/2008, de 26 

de Fevereiro. 

 

Estudo de Viabilidade de Traçados 

O Estudo de Viabilidade de Traçados (Março de 2008), teve como objectivo a definição das características 

geométricas a considerar para os traçados, bem como a análise das situações problemáticas identificadas na 

fase anterior (áreas sensíveis e condicionantes mais relevantes), de modo a garantir a optimização dos traçados 

em termos rodoviários e ambientais. 

 

No estudo de viabilidade de traçados, cujo objectivo fundamental é firmar os eixos a serem 

analisados/detalhados no Estudo Prévio, atendeu-se a várias situações condicionantes com o objectivo de 

assegurar o desenvolvimento de soluções técnicas e ambientais mais sustentáveis; os aspectos mais relevantes 

então analisados foram os seguintes: 

 Características topográficas do terreno atravessado, embora a região não apresente condicionantes críticas 

face à morfologia bastante suave do território; 

 condicionantes legais e territoriais, destacando-se as áreas de montado, regadios, património, aquíferos e 

estratégias/classificação de espaços em termos de condicionantes e ordenamento territorial; 

 ZPE de Évora e restantes áreas de elevado interesse ecológico, designadamente a IBA de Évora; 

 acautelar a proximidade a localidades como por exemplo a São Brás do Regedouro, ou a pequenos núcleos 

habitacionais dispersos (no geral montes), com especial destaque para os seguintes montes, entre outros: 

Monte dos Albardeiros, Monte do Pego do Coito, Monte da Silveira, Monte da Miranda, Monte do Tojal, 

Monte da Figueira, Monte da Igreja, Monte da Pereira, etc.; 

 linhas de água transpostas, com destaque para a ribeira da Peramanca, ribeira da Viscossa, rio Xarrama, 

ribeira do Aguilhão, ribeira dos Souséis e ribeiro dos Pinheiros; 

 Aeródromo Municipal de Évora – infra-estrutura localizada paralelamente à EN254, que limita a Norte o 

desenvolvimento do traçado, sendo importante ressalvar eventuais estratégias de ampliação/reabilitação; 

 desnivelamento da EN254 e da EN380; 

 desnivelamento da linha de caminho de ferro (Casas Brancas - Évora). 

 

Foi considerado como inevitável o atravessamento das áreas classificadas e de interesse ecológico existentes 

nas proximidades de Évora, designadamente a ZPE de Évora e a IBA da Planície de Évora, contudo foi atendida 

na concepção dos traçados, a intenção de minimização da afectação destas áreas. 

 
Também em termos de património arqueológico foi efectuado um exaustivo levantamento bibliográfico e de 

campo e em nenhum dos casos estavam em causa elementos patrimoniais classificados ou em vias de 

classificação. 

 
Já no que respeita aos regimes condicionantes territoriais, foi possível concluir nesta fase e no que respeita 

aos traçados analisados, que: 

 haverá inevitavelmente interferência com algumas áreas da RAN e outros solos com potencialidades e/ou 

uso agrícola; podendo ser afectadas zonas inseridas em aproveitamentos hidroagrícolas de iniciativa 

pública, determinando tanto quanto possível a minimização desses impactes na fase seguinte dos 

estudos; 

 não se identificaram afectações em áreas submetidas a emparcelamento rural; 
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 segundo a informação fornecida pelo IVV (Instituto do Vinho e da Vinha), não se identificaram 

interferências com áreas de vinha, designadamente com áreas pertencentes à Região Vitícola DOC 

Alentejo; 

 serão interferidas algumas áreas pertencentes à REN, entre as quais se contam leitos de cheia, áreas de 

infiltração máxima e cabeceiras de linhas de água. A este propósito, refere-se que para todos os 

concelhos interferidos se apresenta a representação da Reserva Ecológica Nacional por ecossistemas, 

com excepção do concelho de Évora, dado que não se encontra publicada em Diário da República próprio 

a REN de Évora, considerando pois a CCDR-Alentejo como válida a delimitação deste regime 

condicionante constante da Planta de Condicionantes do PDM deste concelho; 

 há a registar a transposição de áreas do domínio público hídrico, devido à travessia de vários cursos de 

água, tais como o rio Xarrama, a ribeira de Souséis, o ribeiro de Pinheiros, entre outros; 

 não se prevê a afectação de albufeiras de águas públicas ou privadas, nem das respectivas zonas de 

protecção (ex.: albufeira de Torres); 

 não serão interferidos recursos geológicos e áreas de exploração de inertes, designadamente minas, 

pedreiras ou areeiros, nem recursos hidrogeológicos (águas de nascente e águas minerais naturais); 

 admite-se o atravessamento da área de protecção do “aquífero de Évora”, que faz parte integrante do 

sistema aquífero Évora-Montemor-o-Novo-Cuba, determinando uma criteriosa avaliação de impactes e de 

alternativas de traçado na fase seguinte dos estudos; 

 poderão ser afectadas áreas de montado de sobro e/ou azinho, determinando uma avaliação cuidada das 

alternativas de traçado tendentes à minimização dessa afectação. 

 
Posteriormente, atendendo à decisão tomada pela EP, SA que esta via seria constituída apenas por uma faixa 

de rodagem (decorrente dos resultados do estudo de tráfego efectuado), em detrimento da situação de 

referência considerada aquando do início do Estudo de Viabilidade de Traçados (na qual se analisaram 

alternativas envolvendo duas faixas de rodagem incluindo a eventual consideração de portagens), foram 

ainda estudadas outras alternativas que poderiam ser mais vantajosas em termos de projecto e ambientais, 

do que resultou a elaboração de três Adendas ao Estudo de Viabilidade de Traçados: 

 Adenda 1 (Março de 2009), onde se considerou o aproveitamento da plataforma da EN380 na Solução A. 

 Adenda 2 (Fevereiro de 2009), onde se considerou o aproveitamento da plataforma da EN254 na Solução 

B. 

 Adenda 3 (Fevereiro de 2009), onde se considerou uma nova solução, a Solução C, com uma menor 

extensão e em condições hidrogeológicas e geotécnicas mais favoráveis que a solução A existente (que 

actualmente se integra na actual Solução A), no trecho inicial de cerca de 6 km aproveitando o nó do IP8. 

 

Na sequência das avaliações anteriormente efectuadas foi desenvolvido o Estudo Prévio que é objecto da 

presente avaliação ambiental, tendo-se considerado no EIA que os impactes mais relevantes associados ao 

desenvolvimento deste projecto foram já substancialmente minimizados. 
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4. OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1. Objectivos e Justificação do Projecto 

 

Salientam-se, neste capítulo, os principais aspectos mencionados no EIA sobre os objectivos, justificação e 

descrição do projecto. 

 

O IC33 desenvolve-se com uma orientação SW/NE, entre Grândola Sul e Évora e está incluído no Plano 

Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000), dando cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros n.º 148/2004, 

de 29 de Outubro, que determinou “... que todas as capitais de distrito sejam servidas directamente por auto-

estrada”, e integra a Rede Rodoviária TransEuropeia (E82), proporcionando uma ligação rodoviária entre o 

litoral e o interior e permitindo reforçar não só as acessibilidades ao nível regional, mas também ao nível da 

Península Ibérica e do resto da Europa. De acordo com o PRN2000 o IC33 desenvolve-se entre Sines e Évora, 

tendo como ponto intermédio Grândola (Lista II – Rede Complementar). 

 

A implementação do IC33 representa a criação de um eixo viário estruturante que permitirá estabelecer as 

ligações entre o Porto de Sines e Évora, e daqui até à fronteira do Caia, através da Auto-Estrada A6/IP7.  

 

Enquanto eixo rodoviário transversal que estabelece a ligação entre o litoral e o interior sul de Portugal, assim 

como a conexão com Espanha e consequentemente, com a Europa, é indiscutível a importância estratégica 

regional, nacional e de “abertura ao exterior” permitida por este eixo complementar. Trata-se de um eixo 

rodoviário que tem um papel fundamental na coesão territorial e no equilíbrio do sistema urbano regional do 

Alentejo, assim como na integração (económica e cultural) no espaço europeu e ibérico. 

 

Em termos gerais, com a concretização do presente empreendimento, serão introduzidas melhorias 

significativas ao nível das acessibilidades (regionais e de ligação a Espanha/Europa) e da facilidade no 

escoamento de produtos (ligação com o Porto de Sines e com Espanha), promovendo o desenvolvimento 

económico e social, regional e nacional.  

 

Acresce ainda que a previsível implementação de diversos projectos na região alentejana, a par da beneficiação 

de outros, seja, ao nível de infra-estruturas portuárias, ferroviárias ou mesmo aeroportuárias, ou projectos de 

regadio (Alqueva), de vinha ou mesmo turístico, permitem antever um aumento significativo da actividade 

económica, o qual se pretende sustentável, onde as infra-estruturas de transporte assumem uma importância 

relevante, seja na sua dinamização, seja na sua sustentação. 

 

O IC33 – Sines/Évora, de acordo com o PRN2000, é constituído por três lanços, em fases distintas de 

desenvolvimento/implantação: 

 um primeiro trecho, em exploração, do IC33, sobrepõe-se ao IP8 até divergir na zona do futuro nó de 

Roncão (sensivelmente a SW de Santiago do Cacém); este trecho integra actualmente a Concessão do 

Baixo Alentejo, estando prevista a sua beneficiação para 2 faixas de rodagem (futura A26); 

 o segundo lanço de traçado do IC33 desenvolve-se entre o nó do IP8 de Santiago do Cacém (Roncão) e a 

A2/IP1 a norte de Grândola; trata-se de um trecho com uma faixa de rodagem que foi recentemente 

beneficiado; 
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 o lanço entre Grândola e Évora, objecto do presente Estudo Prévio, tem início a sul de Grândola, na 

proximidade do nó do IP8/A2, e desenvolve-se com sentido geral SW/NE até ao IP2, a sul de Évora; 

 o IC33 tem o seu terminus no IP7/A6, mediante um traçado comum com o IP2 que se desenvolve a 

nascente de Évora, o qual tem já DIA favorável condicionada, estando actualmente em desenvolvimento o 

respectivo Projecto de Execução.  

 

A rede viária neste corredor, entre Grândola e Évora, é actualmente constituída por estradas nacionais 

(nomeadamente a EN254, EN257, EN259, e EN380) com modestos níveis de serviço, apresentando 

características geométricas manifestamente insuficientes, que constituem condicionalismos importantes à 

circulação rodoviária, e que são responsáveis pelos elevados tempos de percurso praticados, pela baixa 

velocidade de circulação e ainda, pelos níveis de sinistralidade manifestados nesta região, dos quais se 

destacam: 

 perfis transversais reduzidos, na maior parte dos casos sem bermas laterais; 

 condições de pavimento degradadas; 

 cruzamentos de nível e acessos directos às estradas. 

 

Assim, o desenvolvimento deste projecto é fundamental para a consolidação do IC33 no seu todo, contribuindo 

para a afirmação deste IC como efectivo corredor transversal da região, cumprindo tempos de percurso 

inferiores, a par de uma maior segurança rodoviária, factores atractivos que se traduzirão designadamente: 

 na melhoria do acesso a Espanha e à Europa, através de Caia/Badajoz; 

 atenuação das condições de interioridade; 

 no reforço das polarizações das sedes de concelho de Grândola, Alcácer do Sal, Ferreira do Alentejo, Viana 

do Alentejo, Alvito e Évora, assim como no sistema urbano regional do Alentejo. 

 

É reconhecido o interesse estratégico da existência de um eixo rodoviário de qualidade e capacidade de 

resposta à crescente exigência do serviço de passageiros e mercadorias, sobretudo pela sua articulação com o 

litoral e com o espaço europeu, sob pena da região Alentejana se tornar uma região ainda mais isolada no 

contexto industrial, turístico e de serviços e, a médio prazo, no contexto político, com diminuição crescente da 

capacidade de afirmação no novo quadro nacional e europeu. 

 

Face ao exposto, o presente empreendimento encontra-se justificado em termos de qualificação da rede viária 

regional, função assumida em termos de planeamento sectorial/nacional ao nível da política de transportes. 

 

Importa ainda acrescentar que o IC33, não só liga algumas das localidades mais importantes desta região como 

permite sustentar eixos de desenvolvimento em virtude dos vários empreendimentos que se encontram em 

curso e/ou previstos desenvolver a médio prazo, e que apresentam potencialidades de crescimento e 

desenvolvimento económico. Neste contexto, salientam-se os seguintes aspectos: 

 a presença de diversas albufeiras, cujos planos de ordenamento já aprovados vão potenciar o lazer e o 

recreio atraindo, deste modo, um número crescente de visitantes; 

 o desenvolvimento do Porto de Sines; 

 a implementação de vastas áreas de regadio integradas no empreendimento de fins múltiplos do Alqueva; 

 a beneficiação para uso civil do aeroporto de Beja; 
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 ou ainda a proximidade à Costa Alentejana, onde grande número de praias, de Sines para Sul, se 

encontram integradas no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, para além da 

beneficiação em curso do aproveitamento hidroagrícola do Mira. 

 

Em termos estratégicos, ressalva-se que o EFMA é em projecto multisectorial com capacidade para induzir 

novas dinâmicas na base económica da região Alentejo, com potenciais efeitos nos sectores agrícola e agro-

industrial, mas também do turismo, da energia e do ambiente, que poderá ser potenciado com a melhoria 

generalizada das acessibilidades intra e inter-regionais, onde se integra a construção do IC33 entre Grândola e 

Évora. 

 

Condicionantes deste Estudo Prévio: 

 Reserva Ecológica Nacional – REN.  

 Reserva Agrícola Nacional – RAN. 

 Domínio Público Hídrico (DPH) - Na área em estudo merecem destaque, pela importância que deverão 

assumir as faixas de reserva ao abrigo do DPH, os rios Sado (os corredores não interferem directamente 

com o Rio) e Xarrama e as ribeiras de Odivelas, Almargias, Peramanca, Viscossa, Vale da Bica, Vila Nova 

da Baronia, Fragosa, Murteiras, Outeiro, Souséis, Faleira e Ruivo. 

 Pedreiras e Áreas de Concessão - Ressalva-se a existência de dois areeiros (na envolvente à zona inicial 

dos traçados) e de quatro pedreiras, localizadas no concelho de Évora, duas consideravelmente afastadas 

do traçado e duas na envolvente da Ligação à EN114 (sensivelmente entre o km 4+000 e o km 6+000), 

que não são afectados pelos traçados em estudo, encontrando-se ainda salvaguardada a sua zona de 

defesa. De acordo com a informação recebida, quer da Direcção Regional de Economia do Alentejo (DRE-

Alentejo), quer da Direcção-Geral de Energia e Geologia, não existem propostas de expansão dos 

aproveitamentos referidos. 

 Zona de Protecção Especial (ZPE) de Évora - Esta ZPE (PTZPE0055), criada pelo Decreto-Regulamentar 

n.º 6/2008, de 26 de Fevereiro, foi designada especificamente para as espécies estepárias classificadas 

no Anexo I da Directiva; é constituída por duas áreas distintas: Évora Norte (1 186 ha) e Évora Sul (13 

521 ha). Apresenta populações de sisão, abetarda e tartaranhão caçador, entre outras espécies. 

Os traçados em estudo interferem com a ZPE de Évora, sensivelmente entre o km 47+000 e o km 

49+500 da Solução A, entre o km 51+000 e o km 58+500 da Solução B na área actualmente ocupada 

pela EN254; entre o km 0+000 e o km 5+000 da Solução B1; entre o km 68+100 e o km 68+239 da 

Solução B, na zona final dos traçados em estudo, no troço comum às Soluções A, B e B1. 

Os traçados confinam ainda com os limites da ZPE de Évora entre o km 49+500 e o km 53+000 da 

Solução A, na área actualmente ocupada pela EN380, e entre o km 58+500 e o km 61+500 da Solução 

B, na área actualmente ocupada pela EN254. 

 Obras de Aproveitamento Hidroagrícola - destaca-se a existência de diversas áreas de regadio, 

normalmente localizadas junto às margens dos principais rios e ribeiras. Os traçados em estudo 

interferem com áreas de regadio existentes e previstas sensivelmente: 

 na zona dos ramos localizados a poente do Nó 1A da Solução A; 

 entre o km 6+100 e o km 6+500, entre o km 11+300 e o km 11+500 e entre o km 23+000 e o 

km 25+000 da Solução A; 

 entre o km 3+300 e o km 3+500 da Alternativa A1; 

 na zona dos ramos localizados a Nascente do Nó 1B da Solução B; 
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 entre o km 3+500 e o km 4+000, ao km 12+000, ao km 14+500, entre o km 17+300 e o km 

17+600, entre o km 18+600 e o km 21+100, entre o km 23+500 e o km 25+400 da Solução B. 

 

Salienta-se ainda a existência do canal de rega do Sado, intersectado aproximadamente ao km 12+000 da 

Solução A, ou ao km 12+500 da Solução B, prevendo-se em ambos os casos a respectiva transposição 

através de um pontão (pontão sobre o canal do Sado); já no caso ao km 3+500 da Alternativa A1, prevê-se o 

seu atravessamento através de um viaduto (Viaduto 3.1A1 sobre a Ribeira de Odivelas). 

 

Na área de estudo encontra-se ainda prevista a construção de um circuito hidráulico de adução, 

sensivelmente ao km 25+500 da Solução A e da Solução B. 

 Oliveiras - Salientam-se as interferências dos traçados em estudo com as seguintes áreas de olival: 

− entre o km 63+500 e o km 64+700 da Solução A; 

− entre o km 19+400 e o km 20+000 da Solução B. 

Distinguem-se ainda duas áreas de olival de dimensão relevante junto ao Nó 1B e próximo do km 1+000 

da Solução B, não sendo no entanto, interceptadas pelo traçado em estudo. 

 Sobreiro e Azinheira - Na área de estudo realça-se a existência de diversas manchas de montado de 

sobro e azinho, sendo que as manchas com mais expressão se localizam aproximadamente: 

 entre o km 17+400 e o km 19+700, entre o km 26+000 e o km 29+500, entre o km 36+000 e o 

km 38+500, entre o km 51+700 e 52+000 da Solução A; 

 entre o km 21+300 e o km 22+000, entre o km 29+000 e o km 29+300, entre o km 32+100 e o 

km 36+700, entre o km 47+000 e o km 47+500, entre o km 49+000 e o km 49+200, entre o km 

50+200 e o km 51+000, entre o km 52+800 e o km 53+200 da Solução B; 

 entre o km 9+800 e o km 10+000, entre o km 10+400 e o km 10+500, entre o km 11+000 e o 

km 12+800 da Alternativa A1; 

 entre o km 4+000 e o km 6+000 da Alternativa A2; 

 entre o km 1+500 e o km 3+500 da Alternativa A3; 

 entre o km 3+900 e o km 4+100 da Alternativa B; 

 entre o km 2+900 e o km 3+500 da Interligação AB1; 

 entre o km 2+000 e o km 2+500 da Interligação BA1; 

 entre o km 0+000 e o km 1+000, entre o km 1+200 e o km 1+700, entre o km 1+900 e o km 

2+100, entre o km 3+900 e o km 5+500 da Ligação à EN114. 

 Zona de Protecção ao Aquífero de Évora: 

Os traçados em estudo atravessam a Zona de Protecção do Aquífero de Évora, sensivelmente: 

 entre o km 65+500 e o km 66+800 da Solução B, no troço comum à Solução A; 

 entre o km 66+800 e o km 68+238 (fim do traçado) da Solução B, no troço comum à Solução 1 e à 

Alternativa B1; 

 entre o km 5+000 e o km 5+800, entre o km 6+100 e o km 8+500 da Alternativa B1. 

 Equipamentos e Infra-estruturas Relevantes Potencialmente Afectadas pelo Projecto: 

 Rede de Abastecimento de Água - No concelho do Alvito, aproximadamente ao km 23+500 da 

Solução B, salienta-se a existência de um reservatório de água que não é interferido pelo traçado. 

Já no concelho de Évora, destaca-se a existência de um reservatório e de um poço, localizados 

próximo do km 47+600 da Solução A que, no entanto, não são interferidos pelo traçado em 

estudo. Sensivelmente aos km 25+500 da Solução A e da Solução B identificou-se um circuito 
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hidráulico de adução previsto – Circuito Hidráulico de Vale do Gaio, cujo proponente é a EDIA e 

que será interferido pelos traçados em estudo no seu Troço 3. 

 Drenagem de Águas Residuais - Na área em estudo destaca-se a presença de uma ETAR, 

sensivelmente entre os km 8+000 e 9+000 da Solução A3, a qual contudo não é afectada pelos 

traçados em estudo. Na envolvente aos traçados, identifica-se ainda a existência de uma outra 

ETAR que se encontra consideravelmente afastada dos corredores em estudo. 

 Energia Eléctrica - Os traçados em estudo interceptam linhas eléctricas nos seguintes locais 

− ao km 51+800 da Solução A, na área actualmente ocupada pela EN380; 

− ao km 60+100 da Solução B, na área actualmente ocupada pela EN254; 

− ao km 65+100 da Solução B, no troço comum à Solução A; 

− ao km 66+800 da Solução B, no traço comum à Solução A e à Alternativa B1; 

− ao km 2+900, ao km 4+500, ao km 5+200 e ao km 6+500 da Alternativa B1. 

 Servidão Rodoviária - Na área em estudo e adjacente destacam-se vários eixos rodoviários 

importantes para a região: 

 o IP2, via que estabelece a ligação entre Portelo – Faro, sendo que o IC33 se articula com esta via 

no seu termino; 

 o IP8, que estabelece a ligação entre Sines – Vila Verde de Ficalho, sendo que o IC33 intercepta 

esta via junto a Santa Margarida do Sado (Ferreira do Alentejo) nas Soluções A e B; 

 a EN383, entre Torrão e Vila Nova da Baronia; a EN257 entre Viana do Alentejo e Alvito; a EN254 

entre Aguiar e Évora; a EN380 entre a Estação de Caminhos-de-ferro de Alcáçovas e Évora; 

 a ER2, antigo troço da EN2, entre o Torrão e Ferreira do Alentejo; 

 constata-se igualmente a existência de Caminhos Municipais interceptados. 

 Linhas de Caminho de Ferro - Os traçados em estudo interceptam a Linha do Alentejo e a Linha de 

Évora, aproximadamente: 

 ao km 41+400 da Solução A – prevê-se a transposição da Linha do Alentejo através de uma 

passagem superior (P.S.C.F.41.1A); 

 ao km 54+060 e ao km 60+980 da Solução A – prevê-se a transposição da Linha de Évora através 

de passagens superiores (P.S.C.F.54.1A e P.S.C.F.60.1A); 

 ao km 38+500 da Solução B - prevê-se a transposição da Linha do Alentejo através de um viaduto 

(Viaduto38.1B); 

  ao km 4+100 da alternativa A3 - prevê-se a transposição da Linha do Alentejo através de uma 

passagem superior (P.S.C.F.3.1A3). 

 Aeroportos e Aeródromos - Os traçados em estudo (Soluções A e B), sensivelmente ao km 69+500 e 

ao km 63+000 respectivamente, aproximam-se do Aeródromo de Évora, interferindo com o seu 

perímetro de protecção entre o km 61+800 e 62+500, na área actualmente ocupada pela EN254, e entre 

o km 62+500 e o km 64+000 da Solução B, no troço comum à Solução A. 

 Telecomunicações - Os traçados em estudo interceptam feixes hertzianos aproximadamente: 

− ao km 42+700 e ao km 61+500 da Solução A; 

− ao km 41+100, ao km 45+600 e ao km 59+000 da Solução B; 

− ao km 4+400 da Alternativa A3; 

− ao km 1+500 da Alternativa B1. 

 Edifícios Escolares – Na área de estudo salienta-se a existência de dois edifícios escolares (localizadas 

próximo do km 48+000 da Solução A e do km 3+000 da Ligação à EN114), que não são interferidos pelos 

traçados em estudo. 
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 Estabelecimentos com Produtos Explosivos – Próximo do km 5+800 da Ligação à EN114 

identificou-se um depósito de explosivos, que não é afectado pelos traçados em estudo, encontrando-se 

salvaguardados todos os perímetros de protecção. 

 

No contexto do presente Estudo, e tendo presente os contactos desenvolvidos com as entidades públicas 

gestoras das principais infra-estruturas, considera-se no EIA que não foi identificada qualquer situação 

crítica que pudesse inviabilizar o empreendimento, contudo, deverá ser efectuada uma inventariação 

pormenorizada no decurso das fases seguintes, nomeadamente em fase de Projecto de Execução, 

considerando-se então o restabelecimento adequado e atempado de todas as redes potencialmente 

afectadas. 

 

4.2. Descrição do Projecto 

 

O lanço do IC33 em avaliação apresenta uma extensão aproximada de 70 km, tendo início no Nó com o IP8 

(junto a Santa Margarida do Sado), e terminando no Nó Nascente de Évora (IP2), inserindo-se nos concelhos 

de Grândola, Alcácer do Sal, Ferreira do Alentejo, Alvito, Viana do Alentejo e Évora. 

 

Os traçados estudados têm por base 2 corredores fundamentais, designados de Solução A e Solução B, para os 

quais foram consideradas 4 alternativas (A1, A2, A3 e B1) e 2 interligações (AB1 e BA1), e apenas no caso da 

Solução A, uma ligação à EN114. 

 

Devido à extensão dos traçados, e ao elevado número de alternativas possíveis (35 alternativas que resultariam 

da combinação de todas as hipóteses de traçado entre o início e o final do lanço) optou-se por dividir os 

traçados em Trechos nos pontos de interligação das soluções alternativas de traçado, de forma a configurar 

uma melhor comparação entre as diferentes alternativas em apreço, resultando 3 trechos: 

 Trecho 1 – com cerca de 6,4 km na Solução A e 5,5 km na Solução B, inicia-se no Nó com o IP8 em ambas 

as soluções e termina na zona de Lamas, onde as soluções se interligam. 

 Trecho 2 – inicia-se no final do Trecho 1 em ambas as soluções, e termina na zona das interligações AB1 e 

BA1 (zona de Outeiro da Mina), aproximadamente ao km 31+500 da Solução A e ao km 29+500 da 

Solução B. 

 Trecho 3 – inicia-se no final do Trecho 2, na zona das Herdades dos Albardeiros, dos Marmelos e do Pego 

do Coito, e termina no Nó com o IP2 – Variante Nascente de Évora (actualmente em fase de estudo), ao 

km 74+639 da Solução A e 68+238 da Solução B. 

 

A transição entre os Trechos 1 e 2 ocorre na zona onde os traçados das Soluções A e B são coincidentes, 

enquanto a transição entre os Trechos 2 e 3 é assegurada por intermédio das interligações AB1 e BA1. 

 

Apresenta-se de seguida um Quadro-Resumo retirado do EIA, com as soluções e alternativas relativas a cada 

Trecho.  
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Soluções e alternativas dos 3 Trechos: 

 

 

No que concerne a combinações de alternativas por trechos, no Trecho 1 identificam-se duas alternativas de 

traçado (Solução A e Solução B), no Trecho 2, três alternativas, considerando-se para além das Soluções A e B, 

a Alternativa A1, e no Trecho 3 seis alternativas, que integram as Soluções base A e B, bem como as 

alternativas A2, A3 e B1, conforme se apresenta no Quadro 3.2.2 do EIA que se transcreve. 

 

 

No projecto rodoviário não foram contempladas vias de lentos, pois o perfil de traçado não o justifica, 

apresentado trainéis muito suaves, com inclinações reduzidas. 

 

Destaca-se ainda a existência, apenas para a Solução A (Trecho 3) de uma ligação à EN114, via que em 

articulação com o IC33 viabiliza uma nova circular sul externa a Évora, via que tem vindo, de acordo com o 

EIA, a ser por diversas vezes identificada como relevante ao nível da gestão de tráfego no município, sendo 

que esta circular (IC33/Ligação à EN114) iria fechar por sul a ligação admitida a norte pela A6/IP2. 
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Características 

 Nível de Serviço – O IC33 apresenta um nível de Serviço B. 

 Velocidade - A velocidade de projecto é de 90 km/h. 

 Perfil-Transversal-Tipo - O lanço do IC33 terá um perfil transversal com 14metros de largura e 2 vias, 

sendo composto por uma faixa de rodagem com 2 vias, uma por sentido, tendo a faixa de rodagem 

7,5metros e duas bermas com 3,25metros sendo pavimentada 2,5metros no total. O perfil transversal na 

zona dos nós apresenta uma largura de 21,1 m e é composto por 2 x 2 vias. 

 Nós - Estão previstos os seguintes Nós de Ligação à Rede Viária de acordo com o Quadro 3.3.1 do EIA 

que se transcreve. 
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 Restabelecimentos – Os Restabelecimentos previstos (Quadros 3.3.2 a 3.3.10 do EIA) apresentam 

várias tipologias de perfis. 

 Obras de Arte – As obras de arte identificadas como mais relevantes integram todas as pontes e 

viadutos, com comprimento total superior a 100 m, e que, por essa razão, justificam tratamento específico 

detalhado. Na Solução A existem quatro obras de arte especiais e na Solução B existem cinco obras de arte 

especiais. Nas Alternativas A1 e A2 existe uma obra de arte especial, não havendo obras de arte especiais 

nas restantes alternativas. Na Interligação BA1 existe igualmente uma obra de arte especial.  

 

Pontes e Viadutos, por solução: 

 

 

 

 

 

 Drenagem - O projecto efectua o estudo dos elementos de drenagem transversal e consequente 

dimensionamento das passagens hidráulicas necessárias ao restabelecimento das linhas de água 

interceptadas pelos traçados estudados, considerando um período de retorno de 100 anos, sendo os 

elementos de drenagem longitudinal dimensionados para uma precipitação com um período de retorno 

de 10 anos. 

 Terraplenagem - No que respeita ao balanço de terras, no Trecho 1, as Soluções A e B apresentam-se 

ligeiramente excedentárias. No Trecho 2 verificam-se diferenças significativas entre soluções, sendo que 

a Solução B surge como a mais desequilibrada, devido ao elevado volume de escavações. No Trecho 3 

registam-se, de um modo geral, défices de terras em quase todas as soluções, sendo que os valores mais 

elevados surgem associados à Solução B. No Quadro 3.3.13 do EIA, o qual se transcreve, apresenta-se 

um Quadro-Resumo das terraplenagens. 
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 Pavimentação - Admite-se a adopção de pavimento flexível com uma cama de desgaste em betão 

betuminoso rugoso, com 4 cm de espessura. 

 Vedação - O IC33 será vedado em toda a sua extensão. 

 Caminhos paralelos - Sendo o IC33 em avaliação vedado, será necessário desenvolver alguns caminhos 

paralelos para assegurar a circulação nos terrenos limítrofes, sendo que os mesmos serão articulados 

com os nós e restabelecimentos previstos. 

 Estimativa do Tráfego nos Períodos Diurno, do Entardecer e Nocturno de acordo com os Quadros 3.3.14 

e 3.3.15 do EIA: 
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Para determinação do volume de tráfego nestes três períodos admitiram-se os valores constantes do Quadro 

3.3.16 do EIA, estimados a partir dos dados do Posto C4 (km 82 da EN380), e das percentagens de veículos 

ligeiros e pesados naquela via nos períodos referidos; neste Quadro identificam-se as percentagens de tráfego 

que deverão ser admitidas para efeitos dos referidos períodos no presente estudo (e como tal consideradas 

nos estudos de avaliação do ruído). 

 

 

 

 Calendarização e Programa temporal das Fases de Construção, Exploração e Desactivação do Projecto - 

prevê-se uma duração de cerca de 2 anos para cada trecho em obra, admitindo-se, para a totalidade, 

uma duração global de 3 a 4 anos. 

 Projectos Associados - Quer o projecto rodoviário em apreço, IC33 – Grândola (A2)/Évora (IP2), quer o 

IP8 e o IP2 em fase de projecto, são geridos pelo mesmo proponente, a EP, SA, embora o IP8 e o IP2 

tenham sido integrados na Subconcessão do Baixo Alentejo. 

 

Considera-se fundamental a articulação do lanço do IC33 entre Grândola e Évora com o IP8 e com o IP2. 

 

Efectivamente, sem aqueles trechos daquelas vias (IP8 e IP2) concluídos, o IC33 verá a sua continuidade 

limitada, sobretudo caso não se verifique a ligação do IC33 com o IP8, face ao desfasamento existente 

entre o lanço em estudo e o restante traçado do IC33. 
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5. ANÁLISE DOS FACTORES AMBIENTAIS 

 

Antes de proceder à análise específica dos vários factores ambientais, efectua-se de seguida uma breve 

descrição, de acordo com o EIA, das soluções e alternativas em avaliação e dos aspectos que levaram á sua 

consideração, salientando-se os principais atravessamentos, Nós com a rede viária actual e referências 

pontuais à ocupação do solo. 

 

 Trecho 1 

Solução A 

A Solução A tem origem no Nó com o IP8, junto a Santa Margarida do Sado, o qual permite a articulação 

entre estas duas vias e ainda a ligação à EN259. A zona inicial do traçado é predominantemente ocupada por 

pinhal, intercalado com áreas de montado disperso; no Vale da Cruz Prata, onde se localiza uma charca, 

prevê-se a construção de uma passagem inferior; seguidamente, o traçado desenvolve-se numa zona 

aplanada; entre o km 3+000 e o km 3+500 destaca-se o atravessamento do Vale da Vinha pelo Viaduto 

3.1A,; salienta-se ainda o atravessamento da ribeira da Abrafma, restabelecida por uma obra hidráulica 

corrente. 

 

Solução B 

A Solução B inicia-se a cerca de 1,5 km da povoação de Santa Margarida do Sado, no Nó com o IP8. 

Predominam neste traçado em termos de ocupação, sobreiros e azinheiras intercalados com pinheiro manso. 

No início do traçado evitou-se a interferência com áreas de regadio existentes. Aproximadamente ao km 

1+935 destaca-se o atravessamento da ribeira de Abrafma, através de uma obra hidráulica corrente. 

Posteriormente, cerca do km 4+000, o traçado contorna, por Poente, uma mancha de arrozais em Outeiro da 

Mina. 

 

 Trecho 2 

Neste Trecho desenvolvem-se 3 alternativas: as Soluções A e B e um pequeno trecho alternativo à Solução A, 

a Alternativa A1. 

Solução A 

A Solução A inicia-se com uma orientação predominantemente Poente/Nascente, salientando-se o 

atravessamento da ribeira de Odivelas, pelo Viaduto 11.1A, entre o km 11+000 e ao km 11+600. O traçado 

cerac do km 12+000 atravessa o canal do Sado através de um pontão. Entre o km 14+000 e km 16+500 é 

interferida uma zona de caça turística. Entre os km 13+000 e 16+000, o traçado desenvolve-se em zona de 

pinhal intercalada com áreas de sobreiro e azinheira pouco densas. De seguida passa entre a Barragem de 

Trigo de Morais e a ribeira de Vila Nova da Baronia, intersectando, cerca do km 21+750, a ER2, próximo da 

povoação do Torrão. Neste local prevê-se a construção do Nó 2A para garantir as acessibilidades locais. 

Aproximadamente ao km 28+500 prevê-se o Nó 3A, que serve a povoação do Torrão e Vila Nova da Baronia. 

Entre o km 22+750 e o km 31+000, o traçado interfere com uma mancha de montado (sobreiros e 

azinheiras) com alguma relevância. Este trecho termina ao km 31+500, onde inflecte para Norte de modo a 

minimizar a afectação da Quinta do Duque. 

 

Alternativa A1 

A alternativa A1 desenvolve-se entre o km 8+047 e o km 19+660 da Solução A, apresentando 11 841 m de 

extensão (mais 228 m que o troço correspondente da Solução A). Dado que a Solução A, entre o km 14+000 
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e o km 16+500, interfere com uma zona de caça turística, cortando esta área praticamente ao meio, optou-se 

por criar uma solução alternativa, A1, com a qual se conseguiu um atravessamento mais periférico. No que 

concerne ao atravessamento de áreas de montado as soluções são bastante semelhantes, interferindo com 

manchas de alguma densidade. 

 

Solução B 

O traçado com uma orientação Poente/Nascente, interfere, aproximadamente ao km 8+800, com um afluente 

da Ribeira do Vale da Bica, sendo a sua transposição efectuada através do Viaduto 8.1B. Seguidamente, a 

Ribeira de Odivelas é transposta, através do Viaduto 10.1B, cerca do km 10+600. A partir deste ponto é 

atravessada uma zona de pastagem, com montado disperso, até cerca do km 12+400, onde atravessa o 

Canal do Sado através de um pontão. Ao km 14+500, atravessa o barranco do Rio Seco através do Viaduto 

14.1B. Prevê-se a construção de um Nó de ligação com a ER2 (Nó 2B), ao km 17+215, que estabelece a 

ligação ao Torrão e a Ferreira do Alentejo. Até cerca do km 26+000, o traçado atravessa uma vasta zona de 

pastagem, intercalada com pequenas áreas de montado. Entre o km 18+000 e o km 23+000, o traçado 

desvia-se para Noroeste, evitando a afectação de diversas charcas existentes destinadas a uso agrícola. 

Ao km 24+800, contorna o Monte de Maria Pires, desenvolvendo-se em zona de sobreiros e azinheiras 

dispersos. Cerca do km 26+580, atravessa a ribeira de Vila Nova da Baronia através do Viaduto 26.1B. O 

traçado, aproximadamente ao km 27+500, localiza-se a Poente da Barragem de Barras Cerca (prevista pela 

EDIA), não interferindo com a respectiva faixa de protecção. Até ao km 31+000, salienta-se a existência de 

alguns montes dispersos (Monte José da Lúcia e Monte dos Albardeiros, entre outros); procurou-se minimizar 

a sua afectação, implantando o traçado em manchas de montado de densidade reduzida. Ao km 29+000, 

prevê-se um nó de ligação, Nó 3B, com a EN383 que serve as localidades de Torrão e Vila Nova da Baronia. 

 

 Trecho 3 

Neste Trecho desenvolvem-se 5 alternativas: as Soluções A e B, duas alternativas à Solução A – Alternativas 

A2 e A3,e uma alternativa à Solução B, a Alternativa B1. Integra ainda a ligação à EN114, permitida em todas 

as Alternativas/Soluções A; esta ligação torna-se inviável na solução B, dada a extensão que assumiria, 

deixando de ter justificação para a sua materialização, no pressuposto base subjacente de constituir uma via 

circular urbana exterior a Évora. 

 

Solução A 

Este trecho tem início ao km 31+500, inflectindo para Norte de modo a minimizar a afectação na zona da 

Quinta do Duque. Entre o km 32+600 e o km 32+850, o traçado transpõe o rio Xarrama através do Viaduto 

32.1A, aproximando-se do Monte do Sobral ao km 40+500. Nesta zona prevê-se a implantação do Nó 4 A, de 

ligação à EN257, que serve Alcáçovas e Viana do Alentejo. Ao km 39+500 aptarvessa a Ribeira da Faleira, 

através do Pontão 39.1A. Aproximadamente ao km 41+400, o traçado atravessa superiormente a linha do 

Alentejo, desenvolvendo-se posteriormente em zona de pastagens. Cerca do km 41+600 transpõe o Ribeiro 

das Almergias através de uma obra hidráulica corrente. A Ribeira do Regedor é intersectada 

aproximadamente ao km 44+600 e transposta através do Pontão 44.1A. Seguidamente, cerca do km 45+500, 

o traçado contorna os limites da ZPE de Évora. Entre aproximadamente o km 50+000 e o km 55+500, a 

Solução A desenvolve-se sobreposta à plataforma da EN380. Cerca do km 50+000, a poente da EN380, 

localiza-se a aldeia de S. Brás do Regedouro. Os acessos a esta povoação serão assegurados por uma rede de 

caminhos paralelos à via, pavimentados, com perfil tipo de caminho municipal, articulados com o nó de 

ligação ao IC33 e com o CM1006. Cerca do km 55+750, encontra-se previsto o Nó 6A que permitirá a 
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articulação com o tráfego que circula na actual EN380. Aproximadamente ao km 58+850, o traçado atravessa 

a Ribeira da Viscossa, através da PHE 58.1A. 

 

Ao km 60+500, o traçado interfere com a futura Ligação à EN114, estando previsto o Nó 7A. Após o Nó 7A, 

ao km 60+980, interfere com a Linha de Évora, transposta por uma PS. Aproximadamente ao km 61+850, o 

traçado volta a atravessar o Rio Xarrama através do Pontão 61.1A. Cerca do km 67+900 prevê-se o Nó 8A, 

com a EN254, que viabiliza as ligações necessárias aos aglomerados existentes, permitindo ainda a entrada 

em Évora por Sul. A partir deste nó, o traçado sobrepõe-se à plataforma da EN254 durante cerca de 500 m, 

passando de seguida entre o Monte do Pereira e o Aeródromo de Évora. O ribeiro de Pinheiros é transposto 

sensivelmente ao km 71+800, através de uma obra de arte corrente. O traçado, na sua zona final, contorna 

por Poente a Albufeira do Torres prevendo-se, aproximadamente ao km 74+000, a implantação do Nó 9A, 

que estabelece a ligação à EN18, e garante as ligações a Évora. A articulação com o IP2 - Variante Nascente 

de Évora, será conseguida através do Nó 10A, n o final do traçado da Solução A, cerca do km 74+639.  

 

Alternativa A2 

A Alternativa A2, com 7 927m, inicia-se ao km 34+486 da Solução A, e termina ao km 42+395. Este traçado 

foi estudado de modo a criar uma alternativa à passagem do traçado pela Quinta do Duque. Enquanto a 

Solução A divide esta propriedade praticamente ao meio, aproximando-se do seu núcleo central, o traçado da 

Alternativa A2 atravessa-a no seu extremo Poente afectando, no entanto, uma zona bastante densa de 

montado (semelhante à área interferida pela Solução A). Entre o km 0+140 e o km 0+390 atravessa o Rio 

Xarrama, através do Viaduto 0.1A2. Esta solução transpõe a Ribeira da Faleira através de um pontão. 

 

Alternativa A3 

Esta Alternativa, com uma extensão aproximada de 11 295 m, tem origem ao km 39+533 da Solução A e 

termina ao km 50+199. Foi estudada de modo a permitir um maior aproveitamento da plataforma da EN380 

relativamente à Solução A. Evita simultaneamente alguns dos impactes negativos identificados neste troço 

para a Solução A, nomeadamente: a interferência com linhas de água muito pronunciadas que se traduzem 

em obras de arte hidráulicas de dimensões significativas, a proximidade do traçado à aldeia de S. Brás do 

Regedouro e o atravessamento da ZPE de Évora. O traçado inicia-se junto à EN257, próximo do Monte do 

Sobral, com a qual se articula mediante o Nó 1 A3. Seguidamente desenvolvendo-se entre a EN257 e a via-

férrea (linha do Alentejo). A partir aproximadamente do km 6+600, o traçado desenvolve-se e sobre a 

plataforma da EN380, com a qual se articula através do Nó 2 A3. A Ribeira de Peramanca é atravessada no 

final do traçado, prevendo-se o aproveitamento da obra hidráulica existente na EN380. 

 

Solução B 

A Solução B inicia-se sensivelmente ao km 31+000 e termina ao km 68+238. Entre o km 31+500 e o km 

36+100, interfere com a Quinta do Duque, no seu extremo Nascente. Procurou-se minimizar tanto quanto 

possível zonas de montado e afastar o traçado o mais possível do núcleo central da quinta. A ribeira da 

Carrasona é atravessada ao km 32+700, através uma obra hidráulica corrente. Entre o km 36+800 e o Nó 4B, 

o traçado desenvolve-se em área de pastagens. Ao km 38+000 prevê-se o Nó 4B que garante as ligações a 

Alcáçovas e a Viana do Alentejo. De forma a transpor simultaneamente a EN257 e a Linha do Alentejo, prevê-

se o viaduto 38.1B. Cerca do km 40+680, o traçado transpõe o ribeiro da Flor da Rosa e, ao km 42+490 a 

ribeira da Fragosa, através de PH. A partir do km 46+000, desenvolve-se paralelamente à Ribeira do 

Aguilhão, a qual é transposta cerca do km 48+900, através de uma PH. O Nó 5B cerca do km 48+110 permite 
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a ligação entre Aguiar e Viana do Alentejo e a articulação entre o IC33 e a EN254. A partir do km 48+800, a 

Solução B aproveita a plataforma da EN254. Sensivelmente ao km 63+250, junto ao aeródromo de Évora, 

após o Nó 6B, de ligação com a EN254, o traçado abandona a plataforma desta via, contornando a Quinta do 

Pereira, a cerca de 1 km do seu núcleo central. O Ribeiro de Pinheiros é transposto pelo traçado, cerca do km 

65+360, através da PI65.1B. Na zona final contorna por Poente a Albufeira do Torres, prevendo-se, 

aproximadamente ao km 67+350, a implantação do Nó 7A de ligação a EN18. A interligação com o IP2 - 

Variante Nascente de Évora, será efectuada através do Nó 8B, no final do traçado. Tal como na Solução A, 

procurou-se deslocar este nó para uma zona de eucaliptal existente, de modo a minimizar a afectação de uma 

importante área de vinha demarcada. 

 

Alternativa B1 

A Alternativa B1, com cerca de 9 937 m, inicia-se ao km 57+384 da Solução B e termina no Nó 10A da 

Solução A. Constitui uma alternativa por sul à Solução B no atravessamento da Herdade do Pereira. Nesta 

alternativa, prevê-se o Nó 1B1, aproximadamente ao km 1+900, de modo a permitir o acesso à EN254. A 

solução termina com dois Nós, Nós 2B1 e 3B1, que estabelecem as ligações com a EN18 e com o futuro IP2 – 

Variante Nascente de Évora, à semelhança do que acontece com as Soluções A e B. 

 

Interligações 

As Interligações AB1 e BA1 asseguram a articulação das Soluções A e B entre os Trechos 2 e 3, atravessando, 

ambas, uma zona de sobreiros e azinheiras de densidade moderada a elevada. 

 

Ligação à EN114 

A ligação à EN114, com aproximadamente 6 850 m, inicia-se no Nó 1 Lig. EN114. Intercepta a EN380, ao km 

3+786, onde se prevê o Nó 2 Lig. EN114. A partir deste ponto a solução passa por uma zona de montado de 

densidade moderada a elevada, principalmente entre o km 3+800 e o km 5+800. Aproximadamente ao km 

5+000, salienta-se a existência de uma pedreira que, apesar de próxima não é afectada pelo mesmo. A 

ligação à Solução A é estabelecida de forma desnivelada através do Nó 7A. Ressalva-se que a Ligação à EN 

114 só é considerada no caso de se optar pelo corredor da Solução A no Trecho 3. Esta via vai ao encontro 

das intenções da Câmara Municipal de Évora, e permite complementar a rede de vias circulares a Évora, 

contribuindo ainda de forma para a racionalização das acessibilidades a importantes equipamentos previstos 

de incidência regional, como será o caso do novo Hospital de Évora. 

 

 

Procede-se de seguida à apreciação dos vários factores ambientais. Tal como já referido no ponto 2 deste 

Parecer, esta apreciação corresponde aos pareceres emitidos pelas várias entidades que integram a CA de 

acordo com as suas competências. 
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5.1. Geomorfologia e Geologia 

 

A área de estudo localiza-se entre Grândola Sul e Évora Nascente. O traçado do IC33, no sector inicial, a SW, 

atravessa a Bacia de Alvalade e na zona central e a NE atravessa o Maciço Antigo, Zona Sul Portuguesa (ZSP) 

e Zona de Ossa Morena (ZOM), que neste sector corresponde à peneplanície alentejana. 

 

A Bacia de Alvalade está separada da Bacia do Baixo Tejo por um horst constituído por rochas do paleozóico 

que actuou como barreira entre as duas bacias durante o Miocénico. É constituída por sedimentos 

essencialmente detríticos continentais da Formação de Vale de Guizo (Paleogénico), marinhos da Formação 

do Esbarrondadoiro (Miocénico Superior) e sedimentos siliciclásticos continentais do Pliocénico e Quaternário. 

A origem desta bacia está associada à 1ª fase tectónica compressiva alpina, relacionada com a convergência 

das placas euro-asiática e africana ao longo do Cenozóico. A zona de estudo que está implantada na bacia de 

Alvalade é relativamente plana (cotas entre 35 e 115m), e atravessada por diversas linhas de água, das quais 

se destaca o rio Sado, que registam fracos declives e troços meandrizados. 

 

A peneplanície alentejana, constituída por rochas paleozóicas e précâmbricas das ZSP e ZOM separadas entre 

si pelo grande acidente Porto – Tomar – Ferreira do Alentejo, caracteriza-se por uma extensa superfície de 

aplanamento e suaves ondulações que correspondem a relevos de dureza e/ou de origem tectónica recente. 

 

Neste sector ocorrem diversos acidentes responsáveis pela deformação da peneplanície, designadamente a 

falha do Torrão de direcção NW-SE, com um comando (separação vertical) de cerca de 100m e a falha de 

Alcáçovas – S. Brissos, de direcção de WNW-ESSE, inflectindo para NNW-SSE na direcção do rio Xarrama. 

Este relevo, juntamente com a estrutura e fracturação, condicionam a rede de drenagem, que corresponde a 

vales encaixados e rectilíneos, dos quais se destaca o do rio Xarrama. A direcção principal da fracturação é N-

S e NW-SE. 

 

Na região de implantação do traçado afloram diversas unidades geológicas, de idade entre o Holocénico e o 

Precâmbrico e litologias diferentes: 

 Depósitos aluvionares que ocorrem ao longo das linhas de água e são constituídos por sedimentos finos 

argilosos e grosseiros provenientes do desmantelamento das unidades geológicas da região, depósitos 

coluvionares constituídos por sedimentos areno-silto argilosos, e areias de duna, do Holocénico. 

 Depósitos de terraço constituídos por areias, arenitos e cascalheiras muito grosseiras e mal calibradas 

com matriz argilosa, do Plistocénico. 

 Depósitos siliciclásticos, detríticos que correspondem às “Areias e arenitos e cascalheiras do litoral do 

Baixo Alentejo” e à Formação da Marateca ambas do Pliocénico. 

 Depósitos, maioritariamente marinhos, constituídos por areias finas a médias com intercalações argilosas 

e calcários, por vezes com calhaus rolados e fósseis da Formação do Esbarrondadoiro, do Miocénico 

Superior. 

 Depósitos detríticos constituídos por alternância de conglomerados, arenitos e argilas, por vezes 

carbonatados da Formação de Vale do Guizo, do Paleogénico. 

 Rochas do Paleozóico constituídas por vulcanitos básicos e ácidos intercalados de metargilitos e raros 

metacalcários da Sequência vulcano-detrítica de Toca de Moura”, do Carbónico; alternância de 

filitosnegros siliciosos, quartzovaques e quartzitos em níveis centimétricos e decimétricos e quartzitos, da 

Formação de Horta da Torre, alternância de filitos e quartzofilitos da Formação de S.ta Iria, e filitos 
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escuros luzentes, com alternância de bancadas métricas e decamétricas de quartzitos, metagrauvaques e 

metatufos ácidos e com abundante quartzo de exsudação, da Formação de Pulo do Lobo do Devónico, 

filitos e quartzofilitos com exsudação de quartzo e intercalações de metavulcanitos ácidos e básicos, da 

Formação de Xistos de Moura, do Ordovícico; mármores, xistos, calcoxistos, e metavulcanitos ácidos e 

básicos, do “Complexo Vulcano-sedimentar Carbonatado de Ficalho-Moura”, calcários dolomíticos 

metamorfizados, com níveis areno-conglomeráticos e vulcanismo ácido conglomerados na base, do 

Câmbrico. 

 Rochas do Precâmbrico constituídas por alternâncias de micaxistos, metavulcanitos ácidos, anfibolitos e 

gnaisses, da Formação do Escoural, xistos e chertes negros associados a metaconglomerados, 

metacalcários e xistos da Formação de Águas de Peixe, 

 Rochas magmáticas do Maciço de Évora compreendendo “Granitos”, “Granodioritos e tonalitos”, “Granitos 

biotíticos porfiróides” e “Tonalitos”. 

 Rochas magmáticas do Maciço de Beja, compreendendo “Pórfiros de Beja”, “Complexo gabro-diorítico de 

Cuba”, “Dioritos de Casa Banca e Monte Novo”, “Gabros de Beja” e “Ortognaisses”; 

 Rochas filonianas constituídas por “quartzo e quartzo-carbonatado”. 

 

Segundo o Regulamento de Acção Sísmica de Edifícios e Pontes (RSAEEP 1983), a área de implantação do 

projecto está na zona A correspondente à de maior risco sísmico (Zonamento sísmico de Portugal 

Continental), com um coeficiente de sismicidade ( ) de 1,0. 

 

Os principais impactes na Geologia e Geomorfologia que, de um modo geral, serão irreversíveis são 

resultantes da ocultação e destruição do património geológico, geomorfológico e de recursos geológicos, da 

alteração das características do meio geológico decorrentes de intervenções geotécnicas e da alteração da 

morfologia do terreno, estabilidade e erosão associadas às terraplanagens e movimentação de terras, e 

gestão de materiais resultantes desta movimentação. Ainda há a considerar as zonas de exploração de áreas 

de empréstimo e locais de depósitos de terra, abertura de acessos e implantação de estaleiros. Deste modo, 

os impactes geológicos e geomorfológicos estão, de um modo geral, associados à fase de construção. Na fase 

de exploração os impactes estarão mais relacionados com a estabilidade e erosão dos aterros e taludes. 

 

Segundo o EIA as escavações raramente ultrapassam os 10 m, ocorrendo algumas excepções importantes. 

Pela análise do quadro 5.3.1 do EIA (Escavações com mais de 10m) verifica-se que ocorrem diversas 

escavações que vão até aos 18m numa extensão considerável, designadamente entre o km 27+075 a 28+475 

da solução A, numa extensão de 1400 m, com uma altura de 18 m. Segundo o EIA também os aterros 

raramente ultrapassam os 10m. Pela análise do quadro 5.3.3 do EIA (Aterros com mais de 10 m) verifica-se 

que existem vários aterros com altura superior a 10 m, destacando-se na solução A1, um aterro com 18 m de 

altura, mas numa extensão relativamente pequena (40 m). Na solução B existe um aterro de 11 m, numa 

extensão de 2575 m. 

 

Os impactes na geologia e geomorfologia devido à implementação do traçado IC33 – Grândola (A2)/Évora 

(IP2) nas suas diversas fases, resultam do modo como a acção antrópica acelera ou retarda os processos 

naturais: na alteração do modelado do terreno, na alteração das condições de estabilidade de taludes 

naturais, aterro e escavação e, na alteração de perfis de equilíbrio na rede de drenagem, podendo provocar 

fenómenos de erosão e, consequentemente, degradação das condições de estabilidade de taludes. 
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Em síntese, prevêem-se alterações geológicas e geomorfológicas, de um modo geral, de magnitude média a 

reduzida, de carácter negativo, directo e permanente, podendo-se classificar os impactes como pouco 

significativos. 

 

Avaliação de Alternativas 

Pela análise do Quadro 5.3.5 do EIA (Análise Comparativa de Soluções) verifica-se que: 

 No trecho 1, a solução B tem uma extensão menor (5500 m) do que a solução A (6434 m). O balanço de 

terras também é menor na solução B (105701 m3) do que na solução A (193010 m3). Deste modo a 

solução menos gravosa é a B. 

 No trecho 2, a solução A tem uma extensão menor (25000 m) do que a solução A+A1+A (25228 m) e a 

solução B (25500 m). A solução A apresenta um volume de escavação menor (1321423 m3) que a 

solução A+A1+A (1418591 m3) e a solução B (1592429 m3). A solução B apresenta um volume de aterro 

menor (732618 m3) que a solução A (1122862 m3) e que a solução A+A1+A (1244006 m3). O balanço de 

terras é menor na solução A+A1+A (174585 m3), do que na solução A (198561 m3) e na solução B 

(859811 m3). Deste modo a solução menos gravosa é a A. 

 No trecho 3, a solução B+B1 tem uma extensão menor (37821 m) que a solução B (38738 m), que a 

solução A (43138 m), que a solução A+A2+A (43441 m), que a solução A+A3+A (43768 m) e que a 

solução A+A2+A3+A (44079 m). O balanço de terras é menor na solução A (-185405 m3), que na 

solução A+A3+A (-415112 m3), na solução A+A2+A (-466017 m3), na solução A+A2+A3+A (-613328 

m3), na solução B+B1 (-727204 m3), e na solução B (-842023 m3). Deste modo a solução menos gravosa 

é a A. 

 

Pela análise do Quadro 5.3.6 do EIA (Impacte global Associado à execução de aterros e escavações) verifica-

se que: 

 No Trecho 1, a solução A não tem aterros com altura superior a 10 m, enquanto a solução B tem uma 

extensão de 1175 m com aterros de altura superior a 10 m. Contudo, a extensão da solução B (5500 m) 

é menor do que a da solução A (6434m). Como também já foi referido o balanço de terras também é 

menor na solução B. Deste modo, a solução menos gravosa é a B. 

 No Trecho 2, a solução B tem menor extensão de aterros com altura superior a 10 m (375 m) do que a 

solução A (1825 m) e que a solução A+A1+A (1865 m). A solução B tem menor extensão de escavação 

com altura superior a 10 m (1445 m) do que a solução A+A1+A (2725 m) e que a solução A (3150 m). 

Deste modo, a solução menos gravosa é a solução B. 

 No Trecho 3, as soluções A, A+A2+A, A+A3+A e A+A2+A3+A têm menor extensão de aterros com 

altura superior a 10 m (0 m) que as soluções B e B+B1 (4350 m). As soluções A, A+A2+A, A+A3+A e 

A+A2+A3+A têm menor extensão de escavação com altura superior a 10 m (0 m) que as soluções B e 

B+B1 (850 m). Deste modo, a solução menos gravosa é a solução A. 

 

Em síntese, concluiu-se que do ponto de vista da geomorfologia as Alternativas mais favoráveis são para o 

Trecho1, a Solução B, para o Trecho 2 a Solução B e para o Trecho 3 a Solução A. 

 

Medidas de Minimização 

Deverão implementar-se as medidas que constam no Relatório síntese. 
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5.2 Recursos Geológicos 

 

Os recursos geológicos na área do projecto reportam-se à ocorrência de minerais não metálicos ou massas 

minerais e minérios metálicos e preciosos. 

 

Relativamente às massas minerais identificam-se recursos em areias especiais (siliciosas) e comuns, na faixa 

poente da área em estudo, integrando as areias de duna e formações detríticas pliocénicas e miocénicas. 

Além do interesse das areias siliciosas para a indústria vidreira e outras, salienta-se a relevância das areias 

comuns como inertes para betões, alvenarias e pavimentos rodoviários ou pedonais. Foram identificados dois 

areeiros na envolvente à área inicial dos traçados, a 3km do seu início, na margem direita do rio Sado.  

 

Os traçados do projecto intersectam, também a área potencial para granitos ornamentais e industriais do 

núcleo de Évora. O valor ornamental destes granitos na área em estudo permanece desconhecido, mas o 

potencial como rocha industrial para construção civil é elevado, nomeadamente na área poente. Identificam-

se quatro pedreiras no concelho de Évora, todas fora da área em estudo, encontrando-se as mais próximas, a 

cerca de 500m do traçado previsto. 

 

No respeitante a minérios metálicos e preciosos, a maior parte desta região apresenta potencial, 

nomeadamente, para cobre, chumbo, zinco e, secundariamente, ouro e prata. Tal é comprovado pelos 

pedidos para atribuição de áreas de prospecção e pesquisa apresentados pela AGC-Minas de Portugal em 

2009, na metade sul dos traçados desde Viana do Alentejo (excluindo a freguesia de Aguiar), Alvito, Alcácer 

do Sal e Ferreira do Alentejo e, por uma Área de Prospecção e Pesquisa, que atravessa sensivelmente a faixa 

central da área de estudo com orientação NW/SE. Esta área afecta da mesma forma todas as 

alternativas/soluções em avaliação pelo que, da mesma, não resultam factores distintivos para a selecção de 

alternativas. 

 

Regista-se, também, uma área com pedido de prospecção e pesquisa, em 2008, que assumiu agora a figura 

de contrato de prospecção e pesquisa, situação esta que afecta muito pontualmente a Solução B no primeiro 

trecho. 

 

Por outro lado, regista-se a anulação de uma Área de Prospecção e Pesquisa, sensivelmente no sector NW do 

projecto, e que seria parcialmente abrangida pela Solução A. 

 

Quanto à viabilidade do projecto, os dois tipos de utilização – recursos e projecto em apreciação não são 

incompatíveis, quer porque estão ainda em causa actividades de prospecção de eventuais recursos, quer 

porque, a existirem, a faixa a ser directamente afectada pela nova via representaria uma parcela 

potencialmente muito reduzida. 

 

Admite-se igualmente, a viabilidade de desenvolvimento de ambas as intenções de uso de um mesmo 

território em fases posteriores, ou seja, exploração de minerais e a própria estrada, compatibilizando os dois 

projectos. 
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Efectivamente, é de ressalvar que, nas fases de prospecção e pesquisa estão em causa áreas muito mais 

vastas do que aquelas que vêm a ser objecto de exploração, admitindo portanto o ajustamento dos dois 

projectos. 

 

São ainda conhecidas 3 ocorrências minerais situadas no trajecto desta via, cuja mineralização se encontra 

associada a filões de quartzo: 

1. Em Alcáçovas (Viana do Alentejo), junto ao vértice geodésico de Almargias, a ocorrência de quartzo de 

Almargias; a ocorrência de quartzo de Almargias teve apenas uma breve concessão entre 1986 e 1989. 

2. Na freguesia de Vila Nova da Baronia (Alvito), perto da Herdade de Valongo, a ocorrência de cobre de 

Valongo. 

3. No lugar de Monte das Minas, a ocorrência de cobre e pirite com o mesmo nome. 

 

Actualmente, nenhuma destas ocorrências apresenta interesse económico. 

 

A afectação da área implicará uma perda do potencial de uso de recursos em areias, que por outro lado 

poderão ser utilizados na construção da própria estrada, e dos recursos em granitos. Considerando a 

expressão diminuta da área a afectar, relativamente às áreas com potencial e a inexistência de licenciamentos 

ou pedidos de exploração, consideram-se os impactes sobre estes recursos, pouco relevantes. 

 

Em termos de recursos geológicos todas as alternativas os afectam da mesma forma pelo que não resultam 

factores distintivos para a selecção de alternativas. 

 

Medidas de Minimização 

Como medidas de minimização dos impactes sobre os recursos minerais, face à natureza do uso e da 

intervenção em causa, não se identificam medidas mitigadoras aplicáveis, exceptuando a utilização dos 

materiais de construção provenientes da escavação, nomeadamente os essencialmente arenosos e os de 

natureza granítica, interceptados pelo traçado. Estes materiais serão previamente caracterizados na fase de 

Projecto de Execução, com vista a verificar a sua adequabilidade de utilização. 

 

 

5.3. Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

 

A metodologia seguida na abordagem e tratamento deste factor ambiental considera-se adequada e foi 

realizada com o detalhe exigível a uma fase de Estudo Prévio, tendo sido utilizada informação e bibliografia 

disponíveis, que se consideram mais convenientes. 

 

São analisados os principais usos para as águas superficiais e subterrâneas e as fontes poluidoras na região, 

sendo caracterizadas essencialmente ao nível dos aglomerados urbanos, das indústrias e da agricultura, bem 

como efectuada uma avaliação da qualidade da água. 

 

O traçado do projecto em estudo localiza-se, praticamente todo, na bacia hidrográfica do rio Sado (Região 

Hidrográfica 6), estando situado na bacia hidrográfica do rio Guadiana (Região Hidrográfica 7), apenas cerca 

de 4 km da parte final da solução B do Trecho 3. 
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A afectação ao nível dos recursos hídricos superficiais, como consequência do presente projecto, traduz-se na 

afectação da rede hidrográfica e consequente alteração do regime de escoamento, podendo ser minimizável, 

caso sejam adoptados órgãos de drenagem adequados. Há igualmente que considerar a afectação em termos 

de qualidade, associada ao desenvolvimento de mais vias rodoviárias, podendo induzir à alteração da 

qualidade, essencialmente ao nível do potencial aumento da concentração de sólidos suspensos e de 

hidrocarbonetos. 

 

Do ponto de vista hidrogeológico, quase toda a área de estudo se desenvolve na unidade hidrogeológica do 

“Maciço Antigo”, mais concretamente na Zona de Ossa-Morena, restando uma pequena área a Sul que se 

encontra na unidade hidrogeológica da “Bacia do Tejo-Sado”. No que se refere a sistemas aquíferos, o 

traçado do projecto apenas intercepta uma pequena área do Sistema Aquífero da Bacia de Alvalade e na parte 

intermédia do traçado, o Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba (Sector Cuba, Sector Montemor e Sector 

Évora). 

 

De acordo com a bibliografia consultada, dos sistemas aquíferos interceptados pela AE ou localizados nas suas 

proximidades, destacam-se os seguintes: 

 Sistema Aquífero da Bacia do Tejo / Sado – Margem Esquerda, o qual se desenvolve na envolvente da área 

de estudo, no início do traçado, sensivelmente a N/NW da Solução A. Este sistema é formado por várias 

camadas porosas, em geral confinadas ou semiconfinadas. É recarregado pela precipitação e por infiltração 

nos leitos das linhas de água. Em termos de produtividade, verifica-se que a média na zona do Pliocénico é 

de 18,6 l/s. 

 Sistema Aquífero da Bacia de Alvalade, directamente interceptado pela Solução B. Trata-se de um aquífero 

multiaquífero, complexo, e, nalguns locais, apresenta aquíferos multicamada, uma vez que se observam 

várias intercalações de formações menos permeáveis. Os aquíferos podem ser livres, confinados, ou semi-

confinados. O sistema é recarregado por infiltração da precipitação e através da rede hidrográfica. A 

produtividade deste sistema varia entre 0,07 e 2,1 l/s. 

 Sistema Aquífero de Viana do Alentejo, o qual ocorre na envolvente da área de estudo, a SE da Solução B, 

junto a Viana do Alentejo, corresponde a um sistema aquífero com características mistas de aquífero 

cársico e fissurado, de grande complexidade, devido à presença de intercalações de rochas menos 

permeáveis no seio dos calcários. Nalgumas zonas o sistema apresenta-se livre, mas noutras confinado, 

devido à presença de espessa camada de terra rossa que o cobre. A recarga faz-se por infiltração directa e 

através de conexão entre facturas. No que respeita à produtividade, os caudais variam entre 15,6 e 30,3 

l/s, com transmissividades situadas entre 2400 m2/dia e 3960 m2/dia. 

 Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba: 

 Sector Cuba, directamente interceptado por ambas as Soluções, na zona central do traçado. 

 Sector Montemor, directamente interceptado pela Solução A, entre o km 51+500 e o 57+000. 

 Sector Évora, directamente interceptado por ambas as Soluções, no final do traçado, na envolvente de 

Évora. 

O Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba (Sectores Cuba, Montemor e Évora) é um aquífero de rochas 

fissuradas, que se insere no Sector Pouco Produtivo da Zona de Ossa-Morena, onde as produtividades são, de 

um modo geral baixas, tal como referido anteriormente. Assim, o Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba 

(Sector Cuba, Montemor e Évora) destaca-se nesta zona, por possuir uma produtividade um pouco mais 

elevada do que a média. 
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A maior parte das soluções em estudo, desenvolve-se sobre formações geológicas com produtividades baixas, 

mas susceptíveis de garantir abastecimentos domésticos e, em condições estruturais muito favoráveis, origens 

de abastecimento público de pequenos aglomerados. Os traçados estudados, correspondem a zonas de baixa 

a média vulnerabilidade, devido principalmente à fraca condutividade hidráulica dos solos e reduzido volume 

de recarga aquífera pelo que, especificamente no caso dos recursos hídricos subterrâneos, para além de 

eventuais alterações ao nível da qualidade, admite-se como reduzido o impacte resultante do aumento da 

área a impermeabilizar e consequente diminuição da área de recarga. 

 

Na caracterização da situação de referência foi efectuada uma caracterização regional alargada, tendo sido 

consultada bibliografia específica com carácter regional. A abordagem efectuada a menor escala baseou-se na 

consulta de informação sobre os recursos hídricos, obtida junto das diferentes entidades gestoras do 

abastecimento, e consultando o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 

Residuais (INSAAR), coordenado pelo Instituto da Água (INAG). Como tal e tendo por base as fontes 

bibliográficas referidas, é apresentado um inventário de pontos de água subterrânea existentes, sendo 

referenciadas as captações (furos). 

 

No que se refere à posição da superfície piezométrica/freática, não foi possível, nesta fase, definir 

concretamente a sua posição. 

 

No que concerne à caracterização qualitativa dos recursos hídricos subterrâneos na área do projecto, a mesma 

foi efectuada com recursos aos dados disponíveis no SNIRH. Para o efeito seleccionaram-se as estações mais 

próximas da AE, identificadas no Quadro 4.7.7 e Figura 4.7.5 do EIA: 

 459/8 A0 – Maciço Antigo Indiferenciado. 

 479/11 A0 – Maciço Antigo Indiferenciado. 

 508/46 T6 – Bacia de Alvalade. 

 

A comparação entre os valores médios verificados nas estações de monitorização e os anexos I e XVI do 

Decreto-Lei nº 236/98 permitiu verificar que os níveis de qualidade têm sido razoáveis, com excepção do teor 

em nitratos obtido na estação 459/8, que revela incumprimento. 

 

Relativamente aos factores “Recursos Hídricos” e “Domínio Hídrico”, e face às características deste projecto, 

considera-se que os principais impactes se verificarão tanto na fase de construção, como consequência das 

intervenções no terreno, para construção das infraestruturas rodoviárias, como na fase de exploração, devido 

à potencial afectação da qualidade dos recursos hídricos. 

 

No que diz respeito às captações de água para abastecimento público, prevêem-se impactes indirectos muito 

pouco significativos ou mesmo nulos, não sendo afectada nenhuma captação superficial ou subterrânea, nem 

os respectivos perímetros de protecção.   

 

Na fase de construção, os impactes negativos mais significativos sobre os recursos hídricos superficiais estão 

associados essencialmente a escavações, desvio de caudais, atravessamento de linhas de água e construção 

de aterros, que constituem obstáculos à drenagem, bem como à instalação e funcionamento de estaleiros das 

obras e a movimentações de terras e de máquinas, que poderão provocar alterações da qualidade da água, 

nomeadamente em caso de acidente ou deficiente gestão ambiental da obra.  
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Estes impactes podem classificar-se de temporários, reversíveis, de magnitude reduzida, prováveis, pouco 

significativos e minimizáveis. 

 

Para a fase de exploração considera-se que o impacte gerado pelo atravessamento das linhas de água 

depende das suas características hidrológicas e do modo como são atravessadas, pelo que foram previstos e 

dimensionados os órgãos de drenagem necessários para manter, tanto quanto possível, as actuais condições 

de escoamento, considerando-se que, em termos globais, se encontra assegurada a continuidade hidráulica 

das linhas de água interferidas para caudais frequentes. 

 

O dimensionamento das passagens hidráulicas baseou-se: 

- No cálculo dos caudais de ponta de cheia, a considerar no dimensionamento das passagens hidráulicas. 

- Na escolha da solução mais adequada para o atravessamento das linhas de água. 

- Na escolha do tipo de secção a adoptar nas obras. 

- Na verificação do funcionamento hidráulico. 

 

As linhas de água de maiores dimensões em vales mais profundos são atravessadas por meio de viaduto, 

tendo os impactes sido valorizados, considerando: 

 O modo de atravessamento (que determina a intensidade das alterações introduzidas ao normal 

funcionamento hidráulico e ecológico da linha de água). 

 A dimensão da linha de água, sendo os impactes menores nos troços de cabeceira e maiores nos troços 

intermédios ou finais das linhas de água. 

 

Em relação ao modo de atravessamento considerou-se: 

 Atravessamento em viaduto – impacte reduzido, na medida em que todas as suas funções são mantidas 

e a continuidade hidrológica e ecológica se mantêm inalteradas na fase de exploração. 

 Atravessamento em aterro com passagem hidráulica – impacte médio. 

 Atravessamento em escavação – impacte elevado; que ocorre sobretudo em pequenas linhas de 

escorrência, dado que, embora a continuidade hidráulica possa ser mantida, o contínuo lótico é 

totalmente interrompido. 

 

A metodologia adoptada pressupõe também que a importância de uma linha de água se relaciona com 

diversos factores (usos associados, sua importância ecológica, etc.) e que cada bacia apresenta características 

singulares.  

 

Assim, o EIA considera que o atravessamento de linhas de água com maior bacia hidrográfica resulta em 

impacte superior, comparativamente com uma bacia com uma área inferior: 
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Em relação ao atravessamento de linhas de água, estando previsto o seu restabelecimento através de obras 

hidráulicas correctamente dimensionadas (passagens hidráulicas e viadutos), apesar das variações do número 

e modo de atravessamento das mesmas para as várias soluções, estas não são promotoras de um grande 

diferencial que permita a escolha de uma solução óptima em detrimento de outras mais desfavoráveis. 

 

Deste modo, e tendo em consideração as soluções de drenagem a adoptar em qualquer das soluções do 

traçado em apreço, considera-se que os impactes expectáveis sobre os recursos hídricos superficiais são 

negativos, permanentes, de magnitude moderada e pouco significativos, certos, directos e minimizáveis. 

 

Na fase de construção os principais impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos prendem-se 

essencialmente com a afectação de captações, com a afectação de zonas hidrogeológicas mais sensíveis, com 

a interferência com a superfície freática e com a instalação e funcionamento de estaleiros das obras e a 

movimentações de terras e de máquinas, que poderão provocar alterações da qualidade da água, 

nomeadamente em caso de acidente ou deficiente gestão ambiental da obra. Estes impactes podem 

classificar-se de temporários, reversíveis, de magnitude reduzida, prováveis, pouco significativos e 

minimizáveis. 

 

Segundo o EIA, os impactes expectáveis do ponto de vista quantitativo e qualitativo, estarão relacionados com: 

 A possível afectação física de captações de abastecimento público pelos traçados propostos. 

 A vulnerabilidade dos aquíferos na área dos traçados, que varia entre Baixa a Média, havendo apenas 

pontualmente zonas de elevada vulnerabilidade. 

 O risco de poluição das formações aquíferas aumenta em virtude da presença de maquinaria associada à 

execução dos trabalhos. 

 Intercepção do limite do perímetro de protecção da captação de Santa Margarida do Sado – Fonte da 

Robala. 

 

Sobre este último aspecto, perímetro de protecção da captação, importa referir que o EIA menciona que para 

obtenção do perímetro de protecção da captação de “Fonte da Robala”, em Santa Margarida do Sado, a 

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo forneceu uma proposta para delimitação dos perímetros de 

protecção intermédio e alargado, com base nos estudos hidrogeológicos efectuados, e informou que neste 

momento estes perímetros se encontram sob avaliação da ARH do Alentejo, para posterior aprovação. Assim, 

os perímetros apresentados (intermédio e alargado) para esta captação não possuem ainda validade legal.  

 

A análise comparativa das diferentes soluções revelou que não existe grande diferença entre elas no que se 

refere à afectação dos recursos hídricos subterrâneos. No entanto a combinação B-B-B, para os 3 trechos 
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avaliados é aquela que se encontra mais distante dos perímetros de protecção propostos para as captações 

identificados e por isso correspondem a um menor risco potencial de afectação. 

 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos poderão estar 

relacionados com a contribuição das águas de escorrência da estrada na deterioração da qualidade do meio 

hídrico pela influência dos poluentes associados às estradas.  

 

Entre os poluentes mais comuns e preocupantes encontram-se os metais pesados (zinco, cobre, chumbo, 

cádmio e crómio), os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), os óleos e gorduras e os sólidos 

suspensos totais. A contribuição destes poluentes para a poluição do meio hídrico resulta da acumulação 

destes no pavimento em períodos de ausência de pluviosidade e na subsequente lixiviação dos mesmos 

devido à ocorrência de precipitação. 

 

Os impactes previstos (impactes negativos, prováveis, pouco significativos e de magnitude moderada, 

atendendo aos aquíferos em questão) podem e devem ser minimizados através de um conjunto de medidas 

mitigadoras e avaliados através de programas de monitorização apropriados. 

 

As medidas de minimização a adoptar, na fase de construção e exploração do projecto, são de uma maneira 

geral adequadas sendo a sua efectiva aplicação essencial para a protecção dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

Na fase de construção, deverão ser aplicadas as medidas de carácter geral, com particular ênfase para as 

seguintes: 

 Os estaleiros e outras áreas de apoio à obra, incluindo áreas de depósito temporário e/ou definitivo de 

materiais, devem estar tanto quanto possível afastados de linhas de água, evitando: zonas de leitos de 

cheia, áreas preferenciais de drenagem natural e zonas hídricas sensíveis (Quadro 6.5.1 do EIA). 

 Deverão igualmente ser reduzidas ao estritamente necessário as operações de movimentação de terras. 

 Deverá ser instalado um sistema de tratamento dos efluentes líquidos produzidos nos estaleiros e infra-

estruturas de apoio à obra. 

 A movimentação de máquinas e viaturas em áreas de infiltração máxima e áreas de regadio será 

circunscrita às actividades indispensáveis para a realização da plataforma, sendo de interditar a definição, 

nas suas proximidades de acessos provisórios de obra. 

 Deverá proceder-se à recuperação das áreas temporariamente degradadas na fase de obra, incluindo a 

escarificação das áreas mais compactadas, de modo a facilitar o restabelecimento das condições de 

infiltração e recarga dos aquíferos. 

 As infra-estruturas danificadas pela obra deverão ser reparadas ou construídas o mais rapidamente 

possível, para se reduzir eventuais perturbações no serviço de abastecimento. 

 

No que respeita à fase de exploração, os principais impactes centram-se na drenagem das águas de 

escorrência. No entanto, a avaliação apresentada na fase de Estudo Prévio é apenas indicativa, dado que a rede 

de drenagem longitudinal não foi totalmente detalhada. A avaliação de impactes a este nível terá de ser 

aprofundada em fase de Projecto de Execução (RECAPE), com base no projecto de drenagem longitudinal a 

desenvolver. 
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Neste estudo foram considerados pontos de descarga das águas de escorrência da via todas as passagens 

hidráulicas previstas, considerando-se os impactes de reduzida magnitude. 

 

As medidas efectivamente propostas na fase de exploração passam pela manutenção e limpeza, no mínimo 

anual, dos órgãos de drenagem transversal e longitudinal da via. 

 

Com base na avaliação global realizada ao nível dos recursos hídricos, considera-se mais favorável a Solução 

A, em todos os 3 trechos, com as seguintes alternativas nos trechos 2 e 3: 

 Trecho 2 – Solução A ou Solução A-A1-A. 

 Trecho 3 – Qualquer uma das Soluções A com a ligação à EN 114 (A, A-A2-A, A-A2-A-A3-A, A-A3-A), com 

ligeira vantagem para a alternativa A-A2-A. 

 

Como Medidas de Minimização a adoptar e a constar na DIA, propõe-se que sejam consideradas as indicadas 

no capítulo 6.5 do Tomo 1 do EIA, para as fases de Projecto de execução, de construção e de exploração. 

 

Deverão igualmente ser adoptadas as seguintes medidas, indicadas no Aditamento 1: 

 2 medidas associadas à fase de construção, enunciadas nos 2 últimos parágrafos da página 50. 

 7 medidas associadas ao projecto de execução, enunciadas no 2º parágrafo da página 53. 

 

Concorda-se com a justificação apresentada no Aditamento 1, relativamente ao não estabelecimento, nesta 

fase do projecto, de um Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos, o qual deverá ser estabelecido em 

fase de Projecto de Execução. 

 

O Plano de Monitorização deverá ter início antes da fase de Construção, prolongando-se para a Fase de 

Exploração. 

 

Em fase de Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), para além de todos os 

dados e informações necessárias à verificação do cumprimento das condicionantes, das medidas de 

minimização e dos planos de monitorização constantes da DIA, devem ainda ser apresentados à Autoridade 

de AIA os seguintes elementos: 

 Identificação e caracterização de todas as captações e abastecimento público (furos, poços e 

nascentes), susceptíveis de serem afectados e indicação das que devem ser utilizadas no plano de 

monitorização, equacionando a eventual construção de piezómetros para realizar a monitorização das 

águas subterrâneas, especialmente nos locais onde a vulnerabilidade é mais elevada. 

 Em fase de projecto de execução deverá ser aprofundado o inventário hidrogeológico apresentado no 

EIA para a combinação de soluções que vier a ser desenvolvida. 

 Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos. 

 

O Projecto de Execução, para além de integrar as condicionantes constantes da DIA, deve ser desenvolvido 

tendo em conta os seguintes elementos, cujo cumprimento deve ser demonstrado em sede de RECAPE. 

 O Projecto de Drenagem deve assegurar que os pontos de descarga das águas de escorrência da 

plataforma da via não se localizam nas zonas de recarga preferenciais, ou nos perímetros de protecção 

das captações públicas, nem em áreas agrícolas. Em situações particulares, devidamente justificadas, 
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em que isso não se possa verificar, deve ser equacionado o tratamento das águas de escorrência da 

plataforma rodoviária. 

 Os pilares dos viadutos a construir devem localizar-se fora do leito e margens das linhas de água, e 

devem apresentar geometria hidrodinâmica e disposição concordante com a orientação do 

escoamento, garantindo condições adequadas de escoamento em situações de cheia. 

 As passagens hidráulicas devem garantir a continuidade do talvegue natural, evitando mudanças 

bruscas de direcção do escoamento. Deverão ainda ser adoptadas as 5 medidas indicadas no 

Aditamento 1 (3º § da página 51). 

 Deverá ser elaborado o projecto para o restabelecimento do Adutor de Viana do Alentejo–Alcáçovas 

afectado pelo traçado no Trecho 3, independentemente da solução a adoptar e em fase de obra, terá 

que existir uma estreita articulação com a entidade gestora do sistema de abastecimento, por forma a 

minimizar eventuais impactes decorrentes de cortes no abastecimento público. 

 

 

5.4 Sistemas Ecológicos 

 

Relação do Projecto com Áreas Classificadas 

Apenas o Trecho 3 interfere com a ZPE de Évora Norte e Sul bem como com a IBA de Évora. O corredor das 

soluções A intersecta ligeiramente o limite norte da ZPE Évora Sul afastando-se de seguida. A solução B, 

corredor a sul, atravessa a ZPE Évora Sul sobre a estrada nacional existente. Ambas as soluções terminam na 

desembocadura com o IP2 no limite da ZPE Évora Norte.  

 

Tendo em conta que a classificação da ZPE teve como origem a conservação das espécies estepárias, os 

impactes previsíveis nesta área classificada estão relacionados com os seguintes aspectos: 

 Destruição de habitat estepário. 

 Afectação da área de distribuição das espécies estepárias. 

 Afectação da reprodução das espécies estepárias. 

 

Caracterização do Estado Actual 

 

 Habitats e Flora 

Em termos de flora o EIA apresenta as seguintes espécies com ocorrência na área de estudo: 

 
Espécies da flora Directiva 

Habitats1/Endemismo 

Ocorrência 

Narcissus bulbocodium subsp. 

bulbocodium 

Anexo B-V Confirmada 

Hedera maderensis subsp. iberica Endemismo ibérico Confirmada 

Lavandula stoechas subsp. luisieri Endemismo ibérico Confirmada 

Lavandula stoechas subsp. pedunculata -- Confirmada 

Ulex australis subsp. welwitschianus Endemismo português Confirmada 

                                            
1
 Anexos do Decreto-lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro: B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a 

designação de zonas especiais de conservação; B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção 

rigorosa; B-V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de 
medidas de gestão. 
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Salix salvifolia ssp. australis Anexo B-II; Anexo B-IV Potencial 
Trecho 1 e Trecho 3 

Armeria rouyana Espécie prioritária 

Anexo B-II; Anexo B-IV 

Potencial 
Solução A do Trecho 1  

Thymus capitellatus Anexo B-IV Potencial 
Solução A do Trecho 1 

 

De entre as espécies identificadas destacam-se as espécies com maior importância de conservação em termos 

da Directiva Habitats: Salix salvifolia ssp. australis e Armeria rouyana. A informação de Armeria disponibilizada 

pelo ICNB para o local não resulta de um registo, mas sim de aplicação de um modelo de probabilidade de 

ocorrência. No que diz respeito a Salix salvifolia o EIA não identificou nenhum núcleo de relevo. As restantes 

espécies apresentam uma distribuição frequente pelo território. 

 

O EIA identificou os seguintes habitats naturais e semi-naturais: 

 3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion; 

 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene; 

 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas de Molinio-Holoschoenion; 

 91B0 – Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia; 

 92A0 – Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba. 

 

De destacar em termos de linhas de água a ribeira de Peramanca, o rio Xarrama, a ribeira das Soberanas e a 

ribeira de Odivelas. A ribeira de Peramanca e o rio Xarrama apenas serão cruzados pelas alternativas 

correspondentes ao corredor A do Trecho 3. A ribeira das Soberanas apenas será cruzada pela solução B do 

Trecho 2. Enquanto a ribeira de Odivelas é sempre cruzada qualquer que seja a solução encontrada no 

Trecho 2. 

 

Estas linhas de água são de grande importância não só por apresentarem habitats ribeirinhos, habitat 91B0 e 

92A0, mas como suporte de espécies da Directiva Habitats, nomeadamente do grupo dos anfíbios e peixes, 

aos quais será dado especial destaque no capítulo seguintes da fauna. 

 

 Fauna 

 

Fauna associada às zonas húmidas 

Tendo em conta que o projecto prevê o atravessamento de linhas de água de maior expressão com habitats 

ribeirinhos associados destacam-se as espécies aquáticas que poderão vir a ser afectadas pela construção da 

infra-estrutura em análise. A distinguir o grupo da ictiofauna com a presença de espécies com estatuto mais 

desfavorável como se pode ver no quadro abaixo, mas também a presença de espécies do grupo dos anfíbios 

e dos répteis. 

 

Em termos de ictiofauna o EIA baseou-se nos dados da carta piscícola (Ribeiro et al, 2007). Após verificação 

dos pontos de amostragem confirma-se a presença das espécies presentes no quadro, na ribeira de 

Peramanca, perto da aldeia de S. Brás do Regedouro e no rio Xarrama, perto de Viana do Alentejo: 
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Espécies de peixes Directiva Habitats2 Estatuto de Ameaça3 Locais de captura 

Boga-portuguesa 

Chondrostoma lusitanicum 

Anexo B-II Criticamente em Perigo 

de Extinção – CR 

Ribeira de Peramanca 

Rio Xarrama 

Bordalo 

Squalius alburnoides 

Anexo B-II Vulnerável - VU Ribeira de Peramanca 

Rio Xarrama 

Barbo 

Barbus bocagei 

-- Pouco preocupante - LC Rio Xarrama 

Escalo do Sul  

Squalius pyrenaicus 

-- Em Perigo - EN Ribeira de Odivelas 

Espécies de anfíbios Directiva Habitats Estatuto de Ameaça Distribuição4 

Rã-de-focinho-pontiagudo 

Discoglossus galganoi 

B – II  

B -IV 

NT – Quase Ameaçado Registo numa única 

quadricula 10x10 que 

abarca as bacias 

hidrográficas de 

Peramanca e do Xarrama 

Tritão-marmorado  

Triturus marmoratus 

Anexo B-IV LC – Pouco conhecido Bem distribuído pela área 

afectada pelo projecto 

Sapo-de-unha-negra 

Pelobates cultripes 

B-IV LC Bem distribuído pela área 

afectada pelo projecto 

Sapo-corredor 

Bufo calamita 

B-IV LC Bem distribuído pela área 

afectada pelo projecto 

Rela 

Hyla arborea 

B-IV LC Bem distribuído pela área 

afectada pelo projecto 

Rela-meridional 

Hyla meridionalis 

B-IV LC Bem distribuído pela área 

afectada pelo projecto 

Rã-verde 

Rana perezi 

B-IV LC Bem distribuído pela área 

afectada pelo projecto 

 

Espécies de répteis 

 

Directiva Habitats 

 

Estatuto de Ameaça 

 

Distribuição 

Cágado-de-carapaça-

estriada  

Emys orbicularis 

B-II 

BIV 

EN Ribeira das soberanas 

Cágado-mediterrânico 

Mauremys leprosa 

B-II 

B-IV 

LC Bem distribuído pela área 

afectada pelo projecto 

 

Da análise dos quadros verifica-se que a ribeira de Peramanca e o rio Xarrama albergam grande diversidade 

de espécies e espécies com estatuto mais desfavorável. A acrescentar, a ribeira das Soberanas, devido à 

presença de cágado-de-carapaça-estriada, das espécies com estatuto mais elevado. 

 

Em termos de mamíferos, acresce ainda a presença de lontra Lutra lutra, constante nos anexos B-II e B-IV, 

                                            
2
 Anexos do Decreto-lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro: B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja 

conservação exige a designação de zonas especiais de conservação; B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse 
comunitário que exigem uma protecção rigorosa. 
3
 Cabral et al, 2005. 

4
 SIG criado no âmbito do Relatório Nacional de Implementação da Directiva Habitats (ICNB, 2008). 
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com estatuto de Pouco Preocupante em Portugal sendo bastante comum na área de estudo e nas ribeiras em 

questão. 

 

Mamíferos Terrestres 

De acordo com o EIA a área de estudo apresenta uma mamofauna de elevada riqueza específica e 

abundância, com destaque para os biótopos montado, vales dos rios e zonas com pastagens. Das espécies 

registadas para o local destacam-se, pela sua presença na Directiva Habitats, e para além da lontra já 

referida, o gato-bravo, o rato de Cabrera e várias espécies de morcegos. 

 

Espécies de mamíferos Directiva Habitats5 Estatuto de Ameaça Distribuição6 

Rato de Cabrera 

Microtus cabrerae 

Anexos B-II; B-IV VU - Vulnerável Registo numa quadrícula 

10x10 

 

Gato-bravo 

Felis silvestris 

Anexo B- IV 

 

VU - Vulnerável Registo em várias 

quadrículas 10x10  

 

O EIA refere que não foram identificadas no terreno colónias de rato de Cabrera, sendo a informação 

apresentada para uma única quadrícula 10x10 km, cedida pelo ICNB. No entanto, consultado o processo de 

AIOA do troço anterior, IC33 – Lanço A – IP 8 – Nó de Roncão (IC33)/ Nó de Grândola Sul (IP1), verifica-se a 

presença de um elevado número de colónias desta espécie na zona final do troço anterior. Pelo que é 

expectável que esta espécie possa ser muito mais abundante do que o EIA refere, com particular destaque 

para os Trechos 1 e 2. 

 

Em termos de morcegos as espécies mais vulneráveis à construção de infra-estruturas deste tipo, isto é, ao 

atropelamento, são as espécies do género Rhinolophus e Plecotus. Existe referência de ambas as espécies, 

Plecotus auritus e Rhinolophus mehelyi, mas não de abrigo, para um ponto no interior da ZPE, sendo 

sensivelmente equidistante dos corredores propostos, pelo que este grupo não será determinante na escolha 

da solução mais favorável para o descritor de Ecologia. 

 

Avifauna fora de área classificada (Trecho 2) 

De acordo com a Sociedade Agro-Pecuária das Soberanas (no âmbito da consulta pública) existem 

observações de um casal de cegonha-preta - Ciconia nigra - na herdade, durante o período reprodutor. O 

proprietário apresentou ainda fotografias das mesmas a utilizarem a barragem durante o mês de Janeiro. 

 

A cegonha-preta é uma espécie do anexo I da Directiva Aves que apresenta estatuto Vulnerável. A população 

portuguesa é essencialmente reprodutora, entre 83 a 96 casais (Cabral et al., 2005), mas são frequentes as 

observações de indivíduos que permanecem no nosso país durante o Inverno.  

 

Muito embora não se conheça o local do ninho, a barragem em causa parece ser bastante importante como 

ponto de alimentação durante o período reprodutor e como local de invernada. 

                                            
5
 Anexos do Decreto-lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro: B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a 

designação de zonas especiais de conservação; B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção 

rigorosa. 
6
 SIG criado no âmbito do Relatório Nacional de Implementação da Directiva Habitats (ICNB, 2008).  
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Tendo em conta que vários proprietários apontam as suas propriedades como áreas de ocorrência de sisão, 

consultou-se o SIG do censo de 2003 (Silva & Pinto, 2004) e verificou-se que os principais núcleos de sisão, 

para reprodução e invernada, situam-se a sul da estrada. Ou seja, podem haver observações de sisões nessas 

propriedades mas os núcleos de reprodução mais importantes não são atravessados pela estrada. 

4

Legend
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Mapa com os registos de sisão nos censos de 2003 e 2010. 

 

Avifauna na ZPE (Trecho 3) 

A ZPE de Évora foi recentemente designada devido à existência de aves estepárias, nomeadamente por 

conter os núcleos de abetarda (Otis tarda) mais viáveis a longo prazo, incluir as áreas com as maiores 

densidades de sisão (Tetrax tetrax) conhecidas a nível nacional e, as principais colónias de peneireiro-das-

torres (Falco naumanni). 

 

Em 2010 a densidade de machos de sisão por 100ha atingiu o seu máximo de 8,15 (dados disponibilizados 

pelo coordenador do censo Dr. João Paulo Silva, do Parque Natural da Serra de São Mamede). Este valor é 

dos valores mais elevados de sempre não só ao nível da ZPE como a nível nacional, só ultrapassado pela ZPE 

de Cuba, com 8,21 machos/100ha. No local de intersecção com o projecto registam-se ainda entre 10 a 60 

indivíduos no Verão (Silva & Pinto, 2006). O projecto intersecta, portanto, um local de Importância Alta para a 

espécie. 

 

De acordo com Silva & Pinto (2006) as áreas de alta densidade deverão ser consideradas as de maior 

interesse para a conservação da espécie em Portugal e possivelmente corresponderão também a áreas 

importantes para a sua conservação num contexto internacional, dado que a população mais viável para a 

espécie se encontra concentrada na Península Ibérica. E há que atender que em Espanha o registo máximo é 
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de 7 machos reprodutores/100ha (Silva & Pinto, 2006), abaixo dos valores registados em 2010 para esta ZPE. 

 

De salientar que no Trecho 3 existe um núcleo reprodutor de sisão importante que se encontra fora da ZPE, 

junto ao monte da Bota. 

 

O projecto encontra-se ainda dentro do raio de 1,5km em torno da colónia de peneireiro-das-torres, mais 

importante da zona, com 20 casais (7% da população nacional). Esta colónia situa-se fora da ZPE e dentro da 

IBA e a solução A encontra-se a cerca de 600m. 

 

Na área de influência do projecto existem ainda vários núcleos de reprodução de abetarda, com 15 a 20 aves 

(Pedro Rocha com. pess.). Existem dois núcleos muito próximos da solução B.  

 

A ZPE de Évora representa um importante local de invernada de grous. São normalmente observadas 

centenas de aves na área do Campo da Mira (Fonte: Júlia Almeida (UEH/ICNB) e Rogério Cangarato (CEAI)). 

Estas aves provêem do dormitório da Camoeira, onde foram contados, em 2009, entre 400 a 600 grous 

(Fonte: Centro de Estudos de Avifauna Ibérica).  

 

O quadro seguinte resume as espécies estepárias para as quais a ZPE de Évora foi designada e que ocorrem 

na área de influência do projecto: 

Espécie Estatuto mundial Directiva Aves 

 

Estatuto Nacional7  

(Cabral et al. 2005) 

Utilização da área 

Abetarda 

Otis tarda 

Globalmente 

Ameaçada 

Anexo I 

Prioritária 

EN Nidificação 

 

Peneireiro-das-torres 

Falco naumannii 

Globalmente 

Ameaçada 

Anexo I 

Prioritária 

VU Alimentação da 

colónia 

Sisão 

Tetrax tetrax 

Globalmente 

Ameaçada 

Anexo I 

Prioritária 

VU Parada e 

nidificação 

Tartaranhão-caçador 

Circus pygargus 

-- Anexo I EN Nidificação 

 

Grou 

Grus grus 

-- Anexo I VU Dormitório e 

alimentação 

Calhandra-real 

Melanocorypha 

calandra 

-- Anexo I NT Nidificação 

                                            
7
 CR – Criticamente em Perigo; EN –Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Frequente. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2289 

Estudo Prévio: IC33 – Grândola (A2)/Évora (IP2) 

Março de 2011 41 

Calhandrinha 

Calandrella 

brachydactyla 

-- Anexo I LC Nidificação 

Identificação e Avaliação de Impactes 

 Habitats, Mamíferos e Fauna associada às zonas húmidas 

Em termos de mamíferos e restante fauna aquática, os impactes negativos far-se-ão sentir de forma mais 

acentuada nas soluções que atravessam as principais ribeiras e as manchas de montado de maiores 

dimensões. São portanto previsíveis os seguintes impactes: 

 

Fase de construção: 

 Risco de afectação directa da fauna aquática por captação de água ou colmatação com terra dos pegos 

junto e no local de obra. Este risco é sobretudo maior nas principais linhas de água identificadas, como o 

rio Xarrama e ribeiras de Peramanca, Soberanas e Odivelas e sobretudo no que diz respeito às espécies 

piscícolas; este risco, a concretizar-se, em situação de pego com espécies piscícolas com estatuto 

desfavorável, traduzir-se-á num impacte negativo, directo e com probabilidade de ser significativo. 

 Destruição de vegetação ribeirinha; a destruição dos habitats 91B0 e 92A0 nas zonas de cruzamento da 

estrada com estas faixas traduzir-se-á num impacte negativo, directo e reversível, tendo em conta a 

capacidade de recuperação da vegetação ribeirinha.  

 Perturbação das comunidades de mamíferos. A perturbação, durante a fase de construção, poderá ter 

implicações imediatas como a mudança de local de reprodução. Nesta fase o nível de impacte negativo 

pode ser significativo se a desmatação do terreno ocorrer durante a época de reprodução e sobre as 

espécies com estatuto mais desfavorável. 

 Destruição de colónias de rato de Cabrera. Tendo em conta a informação existente do anterior troço do 

IC 33, existe uma potencialidade elevada de ocorrerem colónias desta espécie no troço em análise, pelo 

que os impactes são previsíveis, negativos, muito significativos e irreversíveis. 

 Destruição do habitat montado. A destruição de uma faixa de montado para a construção da estrada 

traduzir-se-á num impacte negativo, directo e significativo quando o mesmo se encontra em situação de 

povoamento conforme o Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho. 

 

Fase de exploração: 

 Efeito de barreira, uma vez que o traçado do Itinerário Complementar será vedado, a via funcionará 

como um verdadeiro obstáculo à passagem e à conectividade das espécies. Este aspecto é determinante 

para a comunidade de mamíferos existente nos dois primeiros trechos, dos quais se destaca o gato-

bravo, o rato de Cabrera e a lontra. Traduzir-se-á num impacte negativo com potencialidade de vir a ser 

significativo no caso do gato-bravo e do rato de Cabrera. 

 Aumento da fragmentação por impacte cumulativo com as estradas existentes, uma vez que a maior 

parte da via desenvolve-se em traçado novo. Existe claramente um aumento da fragmentação do habitat 

dos mamíferos e anfíbios (espécies mais vulneráveis a este efeito). 

 Aumento do risco de atropelamento de anfíbios e de mamíferos de pequeno e médio porte (ex: gato-
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bravo e rato de Cabrera).  

 Aumento da perturbação - A médio/longo prazo o aumento de perturbação humana em áreas até aqui 

tranquilas traduz-se na diminuição da área de habitat favorável para reprodução, refúgio e ocorrência de 

espécies mais sensíveis podendo no limite levar ao desaparecimento das mesmas da área de 

implementação da infra-estrutura e sua envolvente. Para além da perda de tranquilidade, o acesso 

facilitado a essas zonas poderá aumentar o nível de perturbação. Estes impactes negativos serão maiores 

sobre o gato-bravo e o rato de Cabrera. 

 

 Avifauna fora de área classificada 

Fase de construção e exploração 

 Perturbação de um possível casal de cegonha-preta. A confirmar-se a existência de um casal de cegonha-

preta na área de um dos corredores, ocorrerá o abandono do ninho, sendo o impacte negativo muito 

significativo uma vez que representa mais de 1% da população nacional. Tendo em conta que apenas se 

conhece o local de alimentação e as cegonhas-pretas podem alimentar-se a mais de 5 km do ninho, 

qualquer das soluções pode vir a ser prejudicial. 

 Destruição/perturbação da área de alimentação, neste caso da barragem que aparentemente apresenta 

condições de tranquilidade e de disponibilidade alimentar para que o casal permaneça o Inverno na 

herdade. É expectável que o impacte seja negativo com probabilidade de ser muito significativo uma vez 

que se desconhecem quais são os outros locais de alimentação. 

 

 Avifauna/ZPE de Évora 

Em termos das aves estepárias e da conservação da integridade da ZPE de Évora, os impactes negativos mais 

relevantes são: 

 

Fase de construção 

 Destruição do habitat estepário principalmente por construção de novos traçados, uma vez que o 

alargamento é pouco expressivo. Este impacte negativo é significativo sobre as populações de sisão, 

quando se tratam de novos traçados. As alternativas que mais contribuem são qualquer das soluções A e 

a B1 do Trecho 3. 

 Perturbação durante a fase de construção dos locais de reprodução de sisão, abetarda e peneireiro-das-

torres. 

 

Fase de exploração 

 Perturbação, durante a fase de exploração, da qual resultará no efeito de exclusão ao longo dos traçados 

novos, essencialmente sobre o sisão e o grou. Tendo em conta a proximidade da colónia de peneireiro-

das-torres e o aumento anual de 20% do tráfego existe um maior efeito da perturbação sobre a colónia, 

sendo este impacte certo, negativo e com forte probabilidade de ser significativo, uma vez que afecta 7% 

da população nacional desta espécie. As alternativas que mais contribuem para este impacte são 

qualquer das soluções A e a B1 do Trecho 3. 

 Aumento da fragmentação. A solução B1, atravessa uma ponta da ZPE transversalmente deixando entre 

a estrada antiga e o novo traçado uma área em situação de enclave, dentro da ZPE, e portanto com 

menor qualidade de habitat para as espécies estepárias, que necessitam de espaços amplos e livres de 

barreiras. 

 Aumento da mortalidade por atropelamento, que será tanto maior quanto maior for a área de habitat 
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estepário atravessado e o tráfego associado. Tendo em conta a proximidade da colónia de peneireiro-

das-torres e o aumento anual de 20% do tráfego, existe um maior risco de atropelamento de peneireiros-

das-torres. Este impacte é negativo e com forte probabilidade de ser significativo para esta espécie, 

sendo que qualquer das alternativas A contribuem para ele. 

 

Quadros-resumo das características/dos impactes do projecto que interferem com os valores 

naturais: 

 
Trecho 1 

Alternativas Habitats Mamíferos Conclusão 
Solução A 17,2 ha de montado 

(6310) 
 
Maior conectividade com 
o restante habitat 
montado 

Presença de gato-bravo 
 
Potencial ocorrência de 
rato de Cabrera 

 

Solução B 10,9 ha de montado 
(6310) 

Presença de gato-bravo 
 
Potencial ocorrência de 
rato de Cabrera 

Mais favorável 

 

A solução B é a menos impactante, em primeiro lugar porque a área de afectação do habitat montado é 

menor e em segundo, porque atravessa uma zona de transição de montado para pastagens mais abertas, ao 

contrário da solução A que atravessa uma área de montado mais denso, com mais área de matos, numa 

mancha mais extensa e com conectividade com a envolvente. Este ponto da conectividade é importante não 

só ao nível do habitat, por si, mas como suporte de presença do gato-bravo. 

 

Esta solução está de acordo com o parecer da AFN, que analisa o impacte sobre área florestal, onde inclui o 

habitat montado (6310). 

 

Trecho 2 

Alternativas Habitats Mamíferos Avifauna 
Solução A 50,5ha de montado 

(6310) 
 
Ribeira de Odivelas 

Presença de gato-bravo 
 
Potencial ocorrência de 
rato de Cabrera 

-- 

Solução A-A1-A 29,2ha de montado 
(6310) 
 
Ribeira de Odivelas 

Presença de gato-bravo 
 
Potencial ocorrência de 
rato de Cabrera 

-- 

Solução B 17,9ha de montado 
(6310) 
 
Ribeira de Odivelas 
Ribeira das Soberanas – 
Emys orbicularis 

Presença de gato-bravo 
 
Presença de rato de 
Cabrera 
 

Indícios de que a 
barragem das Soberanas 
funcione como ponto de 
alimentação de cegonha-
preta durante o período 
reprodutor e como local 
de invernada. 
 

A solução B afecta menor área florestal e dentro desta menor área ocupada por sobreiros/azinheiras, o que 

vai também ao encontro do referido no parecer da AFN.  

 

Em termos de afectação dos valores que se encontram dependentes das principais linhas de água, os 

impactes podem ser ligeiramente maiores na solução B, devido à presença de cágado-carapaça-estriada na 

ribeira das Soberanas. No entanto, há que considerar que se trata de um impacte negativo pontual, com 
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ocorrência durante a fase de construção e passível de serem tomadas medidas de minimização adequadas.  

 

Enquanto a adopção das alternativas A corresponde a impactes negativos que far-se-ão sentir tanto na fase 

de construção como de exploração, ao nível de maiores áreas de destruição de habitat, por si e de suporte de 

vida, e consequentemente ao nível de efeito de barreira/perturbação/atropelamento dos mamíferos. 

 

Ponderado, os dois impactes, considera-se de optar pela solução B no Trecho 2. 

 
 
Trecho 3 

Alternativas Aves estepárias 
ZPE e IBA de Évora 

Habitats Conclusão 

A Intersecta duas áreas de 
reprodução de sisão: 
 Vários pontos de 

escuta com 1 a 2 
machos (S. Brás do 
Regedouro), dentro da 
ZPE 

 Vários pontos de 
escuta com 2 a 6 
machos (monte da 
Bota) – fora da ZPE 
em traçado novo 

 
Aumento do risco de 
atropelamento e da 
perturbação da colónia 
de de peneireiro-das-
torres, fora da ZPE, sobre 
estrada já existente 
 
Nó 5-A em trompete 

7ha de montado (6310) 
 
Em termos de zonas 
húmidas, enquanto 
suporte dos habitats91B0 
e 92A0 e de espécies 
piscícolas: 
 Atravessa 2 vezes o 

rio Xarrama  
 Atravessa 2 vezes a 

ribeira de Peramanca 

A evitar de todo 

A-A2-A = Alternativa A 4,8ha de montado 
(6310) 
Zonas húmidas = 
Alternativa A 

= Alternativa A 

A-A3-A Intersecta uma área de 
reprodução de sisão fora 
da ZPE: 
 Vários pontos de 

escuta com 2 a 6 
machos (monte da 
Bota) – fora da ZPE 
em traçado novo 

 
Aumento do risco de 
atropelamento e da 
perturbação da colónia 
de de peneireiro-das-
torres, fora da ZPE, sobre 
estrada já existente 

17,5ha de montado 
(6310) 
 
Zonas húmidas muito 
semelhante à Alternativa 
A 

 
A evitar de todo  

A-A2-A3-A = Alternativa A-A3-A 15,3ha de montado 
(6310) 
 
Zonas húmidas muito 
semelhante à Alternativa 
A 

= Alternativa A-A3-A 

B Intersecta área de 
reprodução de sisão com 
densidade alta sobre 
estrada já existente: 

2,4ha de montado 
(6310) 
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 Vários pontos de 
escuta com 1 a 2 
machos em parada 

B1 Intersecta área de 
reprodução de sisão com 
densidade alta em 
traçado novo 
 Vários pontos de 

escuta com 3 a 7 
machos 

 
Aproxima-se de uma área 
importante para a 
invernada do grou – 
Campos de Mira 

15,9ha de montado 
(6310) 

 
A evitar de todo 

 
Face aos impactes analisados e em termos unicamente de afectação da ZPE seriam possíveis três alternativas 

para o Trecho 3: A-A3-A, A-A2–A3–A ou B. 

 

Contudo, em termos dos valores naturais da ZPE não se pode considerar a população da ZPE isolada do que 

se passa na sua envolvente, nomeadamente quando se trata de duas espécies prioritárias. Em primeiro lugar 

existe claramente uma afectação de núcleos de elevada densidade de sisão durante o período reprodutor, que 

terá repercussões na dinâmica da espécie dentro da área classificada. Em segundo lugar, com o aumento do 

tráfego de 20% anualmente, existe claramente um risco acrescido de atropelamento de indivíduos de 

peneireiro-das-torres da colónia do Tojal e um aumento da perturbação. A afectação da principal colónia 

poderá vir a ter repercussões ao nível do recrutamento das colónias que se encontram no interior da ZPE. 

 

Acresce ainda a aplicação da Directiva Aves ao nível de todo o território nacional, em concreto do artigo 11º 

do Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro, que refere que é necessário salvaguardar as áreas de 

reprodução e repouso dessas espécies mesmo fora das áreas classificadas. Assim sendo, e dada a importância 

do núcleo de sisão e da colónia de peneireiros a nível nacional, pois representa 7% da população total, deve 

igualmente evitar-se as alternativas A-A3-A e A-A2-A3-A. 

 

A solução B, única e exclusivamente, permite aproveitar o traçado existente. Este facto não criará impactes 

negativos significativos sobre as aves estepárias que já se habituaram a este factor de perturbação, tanto que 

os pontos de escuta mais perto da estrada têm menores números de machos de sisão em parada. No 

entanto, não se pode deixar de ter em conta que é previsível o aumento de tráfego na ordem dos 20%, pelo 

que haverá sem dúvida um maior risco associado, nomeadamente no que diz respeito ao atropelamento. 

 

A solução B, do Trecho 3, é também a mais favorável em termos de conservação de área de montado e de 

atravessamento das principais linhas de água, rio Xarrama e ribeira de Peramanca. 

 

Em resumo, as soluções B de cada trecho são as que apresentam menores impactes no que diz respeito ao 

descritor de Ecologia. 

 

Tendo em conta o acima referido, considera-se: 

 A emissão de parecer desfavorável às alternativas com maiores impactes nos sistemas ecológicos: A 

do Trecho 1, A e A-A1-A do Trecho 2, A, A-A2-A, A-A3-A, A-A2-A3-A e B1 do Trecho 3. 
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 A emissão de parecer favorável das soluções B de cada trecho, condicionado à aplicação das 

medidas de minimização, dos planos de monitorização e da realização dos estudos específicos em 

fase de RECAPE.  

 Para além disso o parecer fica condicionado aos seguintes aspectos: 

 Os trabalhos de preparação do terreno e de construção da via dentro da ZPE e da IBA de Évora 

deverão realizar-se fora do período reprodutor das aves estepárias, 1 de Março a 31 de Julho. 

 Os estaleiros da obra bem como manchas de empréstimo ou de escombreiras devem situar-se 

fora da ZPE e da IBA de Évora; 

 Nas áreas de matos, a desmatação deve realizar-se fora do período reprodutor dos mamíferos, 

de 1 de Janeiro a 30 de Junho. Nas restantes áreas, a desmatação e desarborização deve 

realizar-se fora do período reprodutor das aves, de 1 de Março a 30 de Junho. 

 Proibida a captação de água e outras intervenções nos pegos das principais linhas de água: 

ribeira das Soberanas e ribeira de Odivelas. 

 

Considera-se ainda pertinente acrescentar, o que foi apontado por vários proprietários em sede da consulta 

pública quanto aos traçados apresentados face ao não aproveitamento de estradas já existentes, que 

poderiam claramente evitar os impactes identificados bem como o conjunto de medidas de minimização e de 

compensação a implementar. 

 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 

Em fase de RECAPE, devem ser apresentados os seguintes elementos: 

 Estudo que identifique a área de ocorrência de gato-bravo e rato de Cabrera na envolvente do traçado, 

com base em métodos de prospecção dirigida para cada uma das espécies. 

 

 Estudo de conectividade, que tenha como objectivo a identificação dos locais e tipo de passagem para 

cada grupo da fauna (mamíferos, anfíbios e répteis), com particular incidência no gato-bravo, rato de 

Cabrera e anfíbios. Este estudo deverá ser feito em duas fases.  

 

A primeira fase terá como objectivo determinar a distribuição e abundância das espécies na área 

envolvente ao traçado durante pelo menos um ciclo anual, com a metodologia a seguir no plano de 

monitorização. A metodologia a desenvolver deverá ser específica para cada espécie/grupo (rato de 

Cabrera, para o gato-bravo e para o grupo dos anfíbios). No caso dos troços coincidentes com a estrada 

existente deverão ser identificados os pontos negros já existentes, através da recolha de cadáveres, de 

acordo com a metodologia a implementar no plano de monitorização. 

 

Na segunda fase o objectivo será identificar as zonas onde é necessário desenvolver passagens 

específicas para a fauna e adaptação das previstas de acordo com a espécie ou grupo de fauna em 

causa. Para esse efeito o trabalho terá que ser desenvolvido através da utilização de sistemas de 

informação geográfica com base nos dados de presença e abundância, a espécie em causa, qualidade do 

biótopo envolvente, orografia, perfil da estrada no local e conectividade dos biótopos com manchas 

vizinhas. 

 

Os resultados deste trabalho servirão igualmente para desenvolver o tipo e a localização das escapatórias 

de acordo com a abundância e as espécies identificadas, obter dados de referência para a monitorização 
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do efeito de exclusão e de barreira. 

 

O produto final será constituído pelo projecto de execução da implantação das passagens e escapatórias, 

mas também da intersecção destas com a vedação, ou seja, no mínimo o caderno de encargos deverá 

conter a localização de cada tipo de passagem e escapatória, esquemas à escala e memória descritiva de 

cada tipo. 

 Tendo em conta a proximidade da estrada ao abrigo de morcegos de Évora, dever-se-á identificar se 

existem animais atropelados no troço da EN514 dentro do raio dos 5Km do abrigo. No caso dos registos 

serem significativos propor medidas de minimização. 

 De acordo com a Sociedade Agro-Pecuária das Soberanas (no âmbito da consulta pública) existem 

observações de um casal de cegonha-preta na herdade, durante o período reprodutor. Deste modo, é 

necessário identificar o local do ninho de modo a ser possível implementar as medidas de minimização 

necessárias, em fase de projecto de execução. Para além disso, deve também ser analisada a 

regularidade de utilização da barragem indicada pelo proprietário e de outras barragens ou linhas de 

água na área envolvente de modo a avaliar a sua importância e as consequentes medidas de 

minimização do efeito de perturbação e de afectação de habitat de alimentação. 

 Tendo em conta a possibilidade de ocorrência de núcleos de Armeria rouyana deverá ser realizada uma 

prospecção dirigida a esta espécie. No caso de serem encontrados núcleos deverão ser propostas 

medidas de minimização e protecção dos mesmos. 

 Apresentação do levantamento e caracterização dos povoamentos de quercíneas, quanto à área, número 

de exemplares de cada espécie, núcleos e exemplares significativos de sobreiros e azinheiras que possam 

vir a ser afectados pelo projecto. Bem como a apresentação das medidas de compensação previstas que 

cumpram com o disposto no Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, em termos de área, número de 

plantas e local. 

 

Medidas de Minimização 

Fase de Projecto de Execução 

Diminuição do efeito-de-barreira 

A rodovia em estudo constituirá uma barreira significativa ao movimento dos animais presentes na área 

devido à dimensão do projecto. A medida mais aplicada para a mitigação do efeito de barreira é a adaptação 

das passagens inferiores e superiores necessárias à obra para restabelecimento das acessibilidades e das 

Passagens Hidráulicas ou a construção de passagens específicas para a fauna. 

 

A adaptação das passagens depende da dimensão do caudal e do regime hidrológico (permanente ou 

temporário) do curso de água em cada local, assim como do tipo de passagem prevista, pelo que esta análise 

terá que ser efectuada em projecto de execução. Em seguida são descritas algumas adaptações a efectuar, 

baseado em Luell (2003):  

 Introduzir estruturas laterais a uma cota superior à do solo que permitam a passagem de animais quando 

se verifica um aumento do caudal, que será necessário apenas nas linhas de água que tenham água 

durante a maior parte do ano. 

 O material mais adequado para substrato é a terra ou o cimento, uma vez que algumas espécies evitam 

o metal. A existência de refúgios (pedras, troncos apodrecidos, entre outros) no interior e a presença de 

um solo que seja o mais natural possível (areia ou rochas) aumenta a eficiência da sua utilização por 

parte da fauna. As entradas devem apresentar linhas de vegetação laterais, de modo a guiar os animais 
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para a entrada, ser mantidas desobstruídas de obstáculos, apresentar a menor perturbação humana 

possível e estarem localizadas ao nível do solo. 

 A manutenção das vedações e das passagens é um aspecto importante a considerar pois é necessário 

manter a entrada desimpedida de vegetação ou lixo e verificar as condições gerais, o que apresenta 

custos acrescidos aos da simples construção deste tipo de estruturas. 

 Nas zonas onde ocorre um maior número de espécies afectadas pelo efeito de barreira, que 

correspondem aos biótopos galeria ripícola e montado, o esforço de adaptação deverá ser mais intenso. 

As PH destas zonas deverão ter uma largura mínima de 1,5m. As passagens superiores deverão ter uma 

largura mínima de 7 m, com as adaptações referidas para as passagens específicas para a fauna. Nestes 

biótopos a combinação de PI, PA e PH adaptadas deverá proporcionar a existência de locais de passagem 

a cada 500m de traçado, em média. Uma vez seleccionada a solução a desenvolver em fase de projecto 

de execução sugere-se que, em fase de RECAPE, seja elaborado um estudo de permeabilidade da via, 

para cada grupo da fauna, que permita definir com maior rigor a localização e as características das 

passagens a adaptar ou a instalar. De acordo com Garcia (2005) é na fase de Projecto Base que estas 

questões devem ficar definidas em termos de dimensões, localização e tipologia. 

 

No caso da afectação da estrada sobre a comunidade de gato-bravo, as passagens a construir deverão ser 

específicas para esta espécie.  

 As passagens inferiores deverão ser preferencialmente rectangulares, em detrimento das circulares, 

deverão ter vegetação na entrada da passagem, reduzida utilização humana, 2x2 metros de 

dimensão mínima e a sua frequência e local de acordo com a análise do habitat (de acordo com o 

estudo a efectuar em fase de RECAPE). 

 As passagens superiores pretendem garantir uma conectividade efectiva entre populações de várias 

espécies em zonas de maior sensibilidade ecológica. Podem ser construídas em ponte nas zonas 

onde a inserção da plataforma da estrada se faça em escavação ou em falso túnel. O acesso à 

passagem deve estar ao mesmo nível dos habitats contíguos. Deve ter forma parabólica. Deve ser 

garantida uma continuidade de vegetação natural, em particular nas franjas laterais (evitando 

luminosidade do trânsito). A largura da passagem não deve ser inferior a 18 metros. Poderá ser 

equacionada a construção de um ecoduto, com revestimento de coberto vegetal de pequeno e médio 

porte. Para não permitir a visão da estrada por parte dos animais e isolar o ruído e a iluminação 

devem ser instaladas cortinas naturais de vegetação subarbustiva ou arbórea ou paredes opacas ou 

muretes/barreiras em madeira natural. Estas características e uma utilização reduzida da própria 

passagem por outro tráfego aumentam a utilização pela fauna. Para maximizar o uso da passagem 

pode também construir-se um ponto de água para atrair a fauna (ex. charca). 

 

Em áreas de elevado risco com afectação de populações de espécies ameaçadas pode ser necessário 

construir passagens específicas (ecodutos). Nestes casos a largura da passagem não deve ser 

inferior a 18 metros. Há bons resultados para 25 metros e muitas passagens na Europa com 

utilização de várias espécies têm larguras de 30 e 80m.  

 

A frequência recomendada para este tipo de passagens depende da situação mas, poderão ser 

implementadas com a distância de 1km entre si. 

 No caso de a estrada passar junto a zonas húmidas, charcos e pontos negros de anfíbios (resultantes 

do estudo a apresentar em fase de RECAPE), as estruturas de minimização específicas de anfíbios 
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deverão ser constituídas por tubos abertos nas bermas que recolhem os animais que aí caem e os 

encaminham conforme descrito por Rosell (2001). 

 

Diminuição do atropelamento/mortalidade 

 Cuidados a ter na colocação de vedações: 

 Deverá ser garantido que não se criem armadilhas (que encurralem os animais) na envolvência do 

projecto pela presença de várias vedações sequenciais. 

 As vedações devem ser construídas de ambos os lados da infra-estrutura. 

 Deverão ser colocados com regularidade pontos de saída do interior da estrutura linear para o exterior 

(escapatórias). 

 A tipologia da vedação e a sua dimensão deverão ser equacionadas de forma a impedir a passagem 

dos vários animais alvo. 

 Em situações de talude (de escavação ou aterro) a colocação das vedações deverá ser feita 

preferencialmente no topo do talude. 

 A colocação das vedações junto às passagens deverá ser implementada de modo a que possam 

conduzir a fauna para as passagens. 

 É desaconselhável, em particular em áreas mais importantes, a utilização de arame farpado no 

extremo superior da rede devido ao risco de mortalidade de aves e morcegos. 

 Introdução de escapatórias ou saídas direccionais (também designadas “one way out”). Estas consistem 

na colocação de pequenas portas de abertura de um só sentido ou rampas, permitindo que animais que 

entrem na via de rodagem (ex. por falha na vedação) possam sair para fora desta. 

 

As áreas de maior risco de entrada e encurralamento de animais no interior da infra-estrutura são as 

zonas em que a vedação é interrompida, como nós das estradas, estações de serviço, linhas de água e 

zonas de união da vedação com outras estruturas. As escapatórias devem ser colocadas na proximidade 

destas zonas de risco. 

 

Os locais para implementação destas medidas de minimização devem ser identificados em fase de 

Projecto de Execução e podem ser de vários tipos consoante a fauna presente. A distância recomendada 

para escapatórias em cada lado da via é de 500m, devendo procurar-se, idealmente, alterná-las a cada 

250m. Em zonas mais problemáticas deverá diminuir-se esta distância, nomeadamente as que vierem a 

ser identificadas no estudo dos pontos negros (em fase de RECAPE). Existem diversos tipos de 

escapatórias mas em Portugal existem já indicações de que as portas basculantes possam não ser 

funcionais podendo apontar-se para as rampas de escape mais simples de implementar. 

 

As rampas de escape são colocadas junto à vedação, com uma altura de menos cerca de 50cm que esta, 

cobertas de terra ou cimento rugoso. Para evitar a possível renitência do animal saltar do alto da rampa 

para o lado de fora da via, pode-se colocar um degrau a meia altura do lado externo da vedação, de 

forma a facilitar a descida do animal em 2 tempos mas que não permita a subida a partir desse lado. 

 Tendo como base a ocorrência do gato-bravo na área de estudo, a vedação deverá apresentar as 

seguintes características: altura 180-200cm; malha 4x4 (cm); zona de topo virada para fora; No caso de 

ocorrência rato de Cabrera deverá ser instalada complementarmente uma rede mais fina 1x1 (cm), 

enterrada 30cm e com altura de 100cm, acima do solo.  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2289 

Estudo Prévio: IC33 – Grândola (A2)/Évora (IP2) 

Março de 2011 50 

 Havendo o risco de algumas espécies mais sensíveis, nomeadamente espécies estepárias, serem 

afectadas pela circulação de viaturas sugere-se que, nas zonas com características de estepe e no 

atravessamento da IBA e ZPE de Évora, onde a via se desenvolve em escavação ou à superfície se 

considere a necessidade de as margens serem modeladas de modo a constituir uma barreira visual e 

sonora. Estas margens modeladas deverão ser plantadas com plantas arbustivas e arbóreas. 

 

Diminuição da Perturbação 

 Adicionalmente, nas zonas de atravessamento da IBA e ZPE de Évora deverá ser aplicado um pavimento 

drenante ou BMB, pois este permitirá reduzir a perturbação do aumento do tráfego na estrada existente e 

no troço novo. 

 

Diminuição da afectação do habitat 

 Afastamento do traçado dentro do corredor estudado de forma a salvaguardar núcleos e exemplares 

relevantes de quercíneas. 

 

No caso do estudo em fase de RECAPE identificar colónias de rato de Cabrera que venham a ser destruídas 

pelo traçado da estrada dever-se-á equacionar as seguintes medidas de minimização por ordem de 

prioridade: 

 Afastamento do traçado dentro do corredor estudado. 

 Implementação de viaduto sobre as colónias mais importantes. 

 Protecção de colónias com vedação e criação de habitat favorável. Translocação de parte significativa do 

habitat e colónias que vão ser destruídos. 

 Gestão do habitat, nomeadamente ao nível das bermas.  

 

Fase de Construção  

 Formação do pessoal afecto à obra sobre a importância de boas práticas ambientais e sobre a 

importância da área para as comunidades vegetais e faunísticas, com especial ênfase nas zonas da 

IBA/ZPE. 

 Estaleiros e acessos de obra – a instalação temporária de estaleiros e caminhos de acesso à obra deverá 

fazer-se fora das zonas de maior sensibilidade para a fauna ou flora, designadamente áreas florestadas 

com montado, a pelo menos 50 metros das principais linhas de água, IBA e ZPE de Évora; Durante a 

construção de acessos, deverá haver o cuidado de não afectar vegetação arbórea desnecessariamente, 

em particular os exemplares que se distinguem pelo seu porte e antiguidade; no final da obra a situação 

inicial deverá ser reposta e os acessos abertos deverão ser fechados. 

 Localização de escombreiras ou áreas de empréstimo – deverão ser localizadas preferencialmente em 

áreas já degradadas, sem coberto vegetal arbóreo, zonas em laboração actual e pelo menos a mais de 50 

metros das principais linhas de água, e fora da IBA e ZPE de Évora. 

 Não deve ser permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e 

arbustos, bem como deixar raízes a descoberto e sem protecção em valas e escavações. 

 Deve ser evitada a utilização de arame farpado em vedações permanentes afectas à infra-estrutura. 

 São interditas lavagens, deposição e emissão de resíduos, captação de água e extracção de material nas 

linhas de água, nomeadamente ao nível da ribeira de Odivelas e ribeira das Soberanas. 

 Integração paisagística – deverá ser efectuada nas zonas afectadas pela obra, na recuperação de taludes 

na estrada, na reposição da vegetação ripícola, que no caso das principais linhas de água devem ser 
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utilizadas espécies que constituem os habitats 91B0 e 92A0, e sempre que possível a utilização de 

estacas da envolvente de Salix salvifolia ssp. australis, bem como a utilização de métodos de engenharia 

natural para estabilização de margens. A integração paisagística deverá ainda incluir as outras medidas 

de minimização onde seja necessário utilizar a vegetação, tais como, no caso das passagens para a 

fauna, cortinas arbóreas e, compensação pelo abate de quercíneas. 

 Aproveitamento da terra vegetal através da decapagem da terra superficial e respectivo armazenamento 

para reutilização na área intervencionada, nomeadamente na revegetação dos taludes ou na recuperação 

de áreas degradadas na envolvente da obra; as camadas superficiais contêm muitos bolbos e sementes 

espontâneos que podem ser utilizados no projecto de integração paisagística, para além de se minimizar 

o risco de introdução de espécies exógenas. 

 Delimitação rigorosa da faixa afecta a trabalhos, estacionamento e circulação de pessoas, de modo a 

evitar a perturbação acrescida, em particular na área de incidência da ZPE e IBA de Évora. 

 Em caso de acidente, onde se verifique uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio 

aquático ou para o próprio solo, deverá ser activado um Plano de Contenção de Poluentes.  

 

Fase de exploração 

 Manutenção da vegetação implantada de acordo com o Plano de Integração Paisagística e arranque ou 

corte de plantas exóticas nas bermas da estrada, durante os primeiros 5 anos de exploração (período 

indicativo). 

 Limpeza das bermas numa faixa de 2 metros de modo a reduzir o risco de atropelamento de carnívoros e 

rapinas, criando uma faixa de visibilidade do condutor para o animal e do animal para os veículos. 

 Manutenção e limpeza da vegetação nas passagens específicas para a fauna. 

 Equacionar medidas de retenção das águas provenientes da via na passagem sobre a ribeira das 

Soberanas e na ribeira de Odivelas, sobretudo durante o período de estio.  

 Em caso de acidente, onde se verifique uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio 

aquático ou para o próprio solo, deverá ser activado o Plano de Contenção de Poluentes. 

 

Planos de Monitorização 

No que diz respeito ao plano de monitorização sobre a fauna este deve ter como objectivo avaliar se as 

medidas de minimização são adequadas e suficientes para minimizar os impactes de fragmentação/barreira e 

de atropelamento, bem como avaliar o efeito de exclusão sobre as aves estepárias dentro da ZPE de Évora. 

 

No caso de se identificarem populações de espécies com estatuto desfavorável ou uma comunidade de 

mamíferos diversa (no âmbito do estudo a efectuar em fase RECAPE), deverá ser apresentado um plano de 

monitorização específico para cada uma das espécies, que avalie o efeito da rodovia na movimentação e 

dispersão de indivíduos, na mortalidade por atropelamento, na utilização das passagens de fauna, de modo a 

identificar o nível de fragmentação, barreira e exclusão provocado pela via. Esta monitorização deverá ser 

superior a cinco anos. 

 

A monitorização das medidas de minimização do efeito de barreira tem como objectivo avaliar se as 

estruturas foram adequadamente adaptadas: 

 Parâmetros: Número de espécies que usam a passagem; uso pelas espécies alvo (ex. anfíbios em 

passagens específicas). 

 Locais e frequência das amostragens: A avaliação do grau de utilização das passagens pela fauna deve 
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ser feita através de uma amostragem representativa de todos os tipos de passagens, localizadas ou não, 

em áreas sensíveis. As amostragens devem ser realizadas em cada época do ano e durante três ciclos 

anuais completos (primeiro, terceiro e quinto anos de exploração), avaliando-se, no fim deste período, a 

necessidade de prolongar os trabalhos. 

 Métodos de análise e tratamento: O grau de utilização (como local de passagem) das passagens de fauna 

será determinado, através da observação de pegadas/rastos deixados numa superfície de registo 

instalada no interior das passagens ou através da utilização de câmaras fotográficas. A taxa de utilização 

da passagem deverá ser calculada por época. 

 

Deverá especificar-se a monitorização das passagens para o grupo dos anfíbios. 

 

As características e condições da área envolvente das passagens serão comparadas em relação ao seu 

grau de utilização. Cada passagem será caracterizada com base em atributos estruturais, de paisagem e 

actividade humana. 

 Critérios de avaliação dos dados: Número de espécies que utilizam as passagens face ao que era 

previsto. O grau de utilização das passagens deve ser comparado com os resultados de outros estudos 

semelhantes. O tipo de passagem mais favorável à passagem de cada grupo de animais deve ser 

identificado. As zonas de menor permeabilidade devem ser identificadas e comparadas com a localização 

das zonas críticas em termos de mortalidade. O local escolhido para a passagem em termos de 

enquadramento da envolvente (vale, linha de água…). 

 Medidas de Gestão Ambiental: Nos troços da via em que se detectem níveis de mortalidade elevados, 

devem ser adoptadas medidas que permitam aumentar a sua permeabilidade, através da adaptação das 

passagens com menor grau de utilização, tendo em conta os resultados da caracterização das passagens 

mais favoráveis, e do reforço da vedação. 

 

A monitorização relativa às medidas desenvolvidas que minimizem o atropelamento (vedações, dissuasores de 

poiso, cortinas de vegetação, escapatórias) tem como objectivo avaliar se as estruturas estão correctamente 

instaladas e localizadas: 

 Parâmetros: Número de animais mortos por atropelamento, por km de via e por unidade de tempo; 

Verificação física das estruturas (passagens, escapatórias e vedação). 

 Locais e frequência das amostragens: Os locais e frequência de amostragem terão que coincidir com as 

áreas mais sensíveis identificadas em fase de RECAPE. Pelo menos 25% do troço deverá ser amostrado. 

As amostragens podem ter uma periodicidade semanal ao longo do ano, ou todos os dias de uma 

semana por trimestre. A monitorização deve ser feita pelo menos nos primeiros três anos de exploração 

da via, avaliando-se, no fim deste período, a necessidade de prolongar os trabalhos por mais um ano. A 

extensão e a frequência de amostragem deverão ser superiores nas áreas de gato-bravo e de rato de 

Cabrera. 

 Métodos de Análise e de Tratamento: Os vestígios de animais mortos devem ser prospectados em 

deslocações a pé na via ou em velocidades baixas de 30km/h (no caso do rato de Cabrera e anfíbios a 

prospecção tem de ser realizada a pé). Os cadáveres devem ser retirados da área para evitar duplicação 

de resultados. Sempre que possível, atendendo ao estado de decomposição dos cadáveres, deve 

identificar-se a espécie, o sexo e a idade e determinar-se a causa de morte. 
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Devem ser determinados factores de correcção para a taxa de mortalidade, nomeadamente a taxa de 

remoção de cadáveres por necrófagos e a eficácia do(s) investigador(es) na detecção de cadáveres. 

 Critérios de avaliação: Comparação do número de atropelamento/troço com os dados da fase de RECAPE. 

O número total de animais mortos por atropelamento de cada espécie deve ser analisado de acordo com 

o conhecimento disponível para as suas populações locais e o seu estatuto de conservação. A 

mortalidade diferencial de indivíduos com base no sexo ou na idade deve ser controlada. A permanência 

de zonas críticas de mortalidade deve ser identificada. Caso se identifiquem zonas críticas em termos de 

mortalidade deverá ser feita uma verificação do estado da vedação nessas zonas. 

 Medidas de gestão ambiental: Nos troços da via em que se detectem níveis de mortalidade elevados, 

devem ser adoptadas medidas que permitam aumentar a sua permeabilidade, através da adaptação das 

passagens com menor grau de utilização, tendo em conta os resultados da caracterização das passagens 

mais favoráveis, e do reforço da vedação. No caso das aves, as medidas poderão ser outras em função 

das espécies atingidas. 

 

A monitorização relativa ao efeito de exclusão das aves estepárias tem como objectivo avaliar a área desse 

efeito. A determinação do efeito de exclusão tem como pressuposto o conhecimento da situação de 

referência, pelo que deverão ser colhidos dados nas diferentes faixas antes da construção da via. 

 Parâmetros: Abundância e presença das espécies alvo a diferentes faixas de distância da IC33 (200, 400, 

600, 800, 1000 metros). 

 Locais e frequência das amostragens: Os censos deverão estar adaptadas às espécies alvo, 

nomeadamente sisão, abetarda e peneireiro-das-torres, e à época do ano em que se desenvolvem. 

Sugere-se a realização de censos de sisão utilizando a metodologia e os pontos de escuta do projecto 

LIfe-Sisão, a realizar durante a primeira quinzena de Abril. Observações do número de peneireiro-das-

torres a caçarem nas diferentes faixas por fase de época de reprodução. A realização de contagens totais 

para a abetarda e sisão nos outros períodos do ano. As colónias de peneireiro-das-torres deverão ser 

recenseadas para que seja possível compreender a relevância do efeito de exclusão. 

 Métodos de Análise e de Tratamento: Para a análise dos dados deverá ter-se em consideração a distância 

à via, o uso do solo das áreas recenseadas e as características da via (em aterro/escavação, com ou sem 

orlas modeladas ou barreiras acústicas), sugerindo-se que para esta análise sejam utilizadas ferramentas 

de SIG. 

 Critérios de avaliação: Os resultados obtidos serão analisados de modo a verificar a existência de um 

efeito de exclusão resultante da presença da via e, caso ele exista, até onde se faz sentir. 

 Medidas de gestão ambiental: As medidas a propor podem consistir na implementação de medidas de 

compensação pelo efeito de exclusão, nomeadamente contratos de gestão com os proprietários para a 

implementação de leguminosas no perímetro mais afastado da IC33. 

 Periodicidade dos relatórios de monitorização: Os relatórios de monitorização devem ter periodicidade 

anual e a apresentação de um relatório final com a análise exploratória dos dados completa dois meses 

após o final dos trabalhos de campo. 

 Critérios de revisão: A revisão do programa de monitorização deve ocorrer no final dos primeiros três 

anos de trabalho de campo, após a construção da via. Com excepção da monitorização do efeito de 

barreira e fragmentação. 
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5.5 Ordenamento do Território 

 

A avaliação efectuada está globalmente em concordância com a análise e conclusões constantes no EIA. 

A análise efectuada pelo EIA teve o objectivo principal identificar os principais elementos 

condicionadores/orientadores, de modo a encontrar/validar os corredores que: 

 Melhor se integram nos objectivos de desenvolvimento territorial/estratégicos consignados nos vários 

planos analisados. 

 Minimizam a afectação das principais condicionantes ao uso do solo na área de inserção do 

empreendimento. 

 

A avaliação efectuada no EIA baseou-se nos seguintes aspectos: 

 Análise dos diferentes planos de ordenamento e respectivas implicações para a área de inserção do 

empreendimento em apreço, designadamente quanto aos objectivos e estratégias de desenvolvimento 

consignadas. 

 Estruturação e diferenciação do território. 

 Análise espacial dos usos e funções do território integrado na área em estudo, bem como das 

condicionantes legais, servidões e restrições de utilidade pública, efectuada através, respectivamente, da 

análise detalhada das plantas de Ordenamento e de Condicionantes dos Planos Directores Municipais 

(PDM) dos concelhos atravessados. 

 Identificação de outras condicionantes, na área em estudo, à implementação do projecto. 

 

Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial 

Concorda-se com o constante no EIA relativamente ao enquadramento do projecto nos Instrumentos de Gestão 

Territorial, pois, com a implementação do lanço em estudo, será possível dotar a região de um sistema de 

transportes mais eficaz, contribuindo para uma maior coesão territorial, o que se coaduna com os objectivos 

consignados no QREN, no PORA, no PNPOT e no PROT Alentejo, pela redução das distâncias, gerando um canal 

de acesso mais fluído intra-região e para os espaços exteriores. A implementação do projecto vai ainda permitir 

o incremento da diversidade e conectividade modal, procurando assim, pela via da articulação, garantir maior 

eficiência interna do sector dos transportes. 

 

Em síntese, pode afirmar-se que os impactes identificados quanto aos planos nacionais e regionais são, na sua 

globalidade, positivos, directos e indirectos e significativos. 

 

No que respeita aos planos sectoriais, refere-se que os objectivos do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Sado 

não se enquadram no projecto em estudo, devendo contudo ser tomados em consideração por poderem 

condicionar determinadas acções susceptíveis de causarem impactes negativos sobre os recursos hídricos, 

relacionadas com a implementação do projecto, sendo que com a implementação das medidas de minimização, 

os impactes, embora sejam negativos, poderão ter uma significância reduzida. 

 

Relativamente aos Planos Regionais de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo, Alentejo Central e Alentejo 

Litoral, os traçados propostos para o IC33 atravessam: 

- “zonas críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios”; 

- “corredores ecológicos”; 

- “zonas afectadas (PROLUNP)”. 
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Considera-se que a concretização do projecto poderá constituir um impacte negativo, tendo em consideração 

quer os objectivos de um plano desta natureza, quer os objectivos para as zonas sensíveis para a conservação 

da natureza interferidas pelos traçados, sendo, nesta perspectiva, os corredores ecológicos (dois corredores) os 

mais sensíveis atendendo ao papel que desempenham em termos de preservação ecológica, pelo que os 

impactes poderão revestir-se de maior significância. 

 

Assim, no que se refere concretamente às interferências dos traçados em estudo, considera-se: 

 Trecho 1 - as soluções são muito semelhantes, interferindo em toda a sua extensão com áreas críticas do 

ponto de vista da floresta contra incêndios. 

 Trecho 2 - todas as soluções apresentam afectação sendo a Solução A-A1-A a menos desfavorável, pelo 

facto de não interferir com corredores ecológicos. 

 Trecho 3 - as Soluções A, A-A2-A, A-A3-A e A-A2-A3-A são muito semelhantes, e interferem com um 

corredor ecológico, a Solução B apenas atravessa uma área crítica do ponto de vista da floresta contra 

incêndios, aproximadamente entre o km 45+500 e o km 52+700, pelo que se considera ser, neste trecho, 

a menos desfavorável. 

 

O EIA apresenta as seguintes áreas afectadas a nível concelhio (com base nos vários PDM dos concelhos 

implicados) e Áreas de Uso Condicionado, sendo a análise expressa também em percentagem: 

 

Trecho 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trecho 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de ocupação 

Soluções 

A B 

ha % ha % 

Impactes a nível concelhio / Local 

Classes de espaço afectadas 

Áreas Agrícolas - - 0,85 5,2 

Áreas Florestais 19,2 99,5 13,9 84,2 

Espaços Naturais 0,1 0,5 1,75 10,6 

 RAN 1,5 7,7 1,9 15,9 

 REN 0.3 1,5 2,7 16,4 

Classe de ocupação 

Soluções 

A A+A1+A B 

ha % ha % ha % 

Impactes a 

nível 

concelhio / 

Local 

Classes de 

espaço 

afectadas 

Áreas Agrícolas 7,7 10,2 8,5 11,2 13,7 17,9 

Áreas Florestais 66,2 88,3 67,2 88,8 46,3 60,5 

Espaços Naturais 1,1 1,5 - - 16,5 21,6 

 RAN 10,5 13,8 11,1 14,7 11,3 14,7 

 REN 25,3 33,7 27,9 36,9 30,1 39,4 
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Trecho 3: 

Classe de ocupação 

Soluções 

A A+A2+A A+A2+A3+A A+A3+A B B+B1 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Im
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Áreas 

Agrícolas 
11,5 8,9 11,1 8,5 9,9 7,5 9,6 7,3 14,5 12,5 14,6 12,9 

Áreas 

Agro-

florestais 

81,3 62,8 81,3 62,4 83,8 63,4 83,1 63,6 20,2 17,4 15,2 13,4 

Áreas 

Florestais 
23,5 18,2 24,8 19,0 24,7 18,7 24,9 19,1 43,8 37,7 43,7 38,5 

Espaços 

Naturais 
13,1 10,1 13,1 10,1 13,8 10,4 13,1 10,0 37,7 32,4 40,0 35,2 

 
RAN 

22,2 

20,9* 
17,1** 

22,8 

21,5* 
17,5** 

22,2 

18,7* 
16,9** 

21,6 

19,3* 
16,5** 

26,5 

12,8* 
22,6** 

27,2 

19,5* 
23,9** 

 
REN 

33,0 

27,1* 
25,4** 

32,1 

26,3* 
24,6** 

32,1 

18,3* 
24,4** 

32,9 

17,4* 
25,2** 

28,3 

22,1* 
24,3** 

30,6 

26,0* 
27,0** 

*Análise ponderada no EIA devido à sobreposição de parte do traçado com vias existentes (EN254 e EN380), a 

Alternativa A3 tem maior extensão de sobreposição. 

**A percentagem não foi objecto de ponderação por parte do EIA, pelo que não pode ser tida em conta. 

 

Relativamente à ZPE de Évora, no Trecho 3, o EIA considera que a Solução B será a menos gravosa, pois as 

interferências com a ZPE de Évora apenas ocorrem quando o traçado se sobrepõe a uma via já existente 

(EN254). 

 

Acrescenta-se ser mais desvantajosa a Solução A, por esta atravessar a ZPE, relativamente às soluções do 

Corredor A que contenham a alternativa A3. 

 

Em relação ao Aeródromo de Évora, no Trecho 3, o EIA considera o impacte negligenciável pelo facto do 

perímetro de protecção do Aeródromo de Évora ser já atravessado por uma via existente (EN254), sendo 

reduzida a área de interferência e afectar, apenas, o seu limite Este. 

 

No tocante aos Espaços Destinados a Infra-estruturas Turísticas, no Trecho 3, Solução A (entre o km 46+500 e 

o km 48+500 - área para a qual existe uma pretensão, por parte da Câmara Municipal de Évora e de um 

particular, de desenvolver um empreendimento turístico em São Brás do Regedouro), o EIA considera que esta 

Solução poderá inviabilizar a concretização desse empreendimento, uma vez que o traçado divide praticamente 

ao meio a área indicada pela Câmara Municipal de Évora. No entanto, na medida em que não existe ainda um 

projecto aprovado, sem qualquer desenvolvimento à data do presente EIA, este impacte, sendo negativo, 

poderá assumir magnitude e significado residualmente pouco relevante, de acordo com o desenvolvimento de 

um projecto que compatibilize as duas intenções de projecto (via e empreendimento turístico) previstas para 

estes espaços.  

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2289 

Estudo Prévio: IC33 – Grândola (A2)/Évora (IP2) 

Março de 2011 57 

O EIA não refere o facto da Alternativa A3, pelo facto de atravessar o local em coincidência com a via existente 

(EN380) poder, ou não, reduzir ou anular este impacte negativo de alguma significância. 

 

Relativamente ao Domínio Público Hídrico, à Rede Eléctrica, à Rede Rodoviária Nacional, à Rede Ferroviária e às 

Telecomunicações e afectação de Áreas de Olival, o EIA considera os impactes negligenciáveis e minimizáveis 

através de soluções técnicas, não apresentando nenhuma análise comparativa de soluções. 

 

Não obstante, o EIA apresenta algumas incorrecções na análise do factor Ordenamento do Território, como é o 

caso da identificação das áreas de montado, uma vez que, por exemplo é referido que no Trecho 1 não há 

interferência com montado, quando na visita ao local foi observado o contrário. Várias peças desenhadas 

referentes a outros factores também contradizem esta afirmação. Deste modo, considerou-se mais credível a 

aproximação efectuada neste parecer, no âmbito do factor Uso Actual do Solo. 

 

Relativamente às Áreas de Regadio, a avaliação apresentada para o Ordenamento do Território é coincidente 

com a efectuada para o factor Uso Actual do Solo, com a vantagem deste último estender a sua análise às 

áreas de regadio individuais, pelo que o regadio não foi considerado na avaliação do presente factor. 

 

O EIA, no âmbito do factor Ordenamento do Território, apenas teve em consideração poucos aspectos no 

tocante à ponderação relativa à sobreposição com a estrada actual, o que não se considera adequado.  

 

Alternativa menos desfavorável: 

Concorda-se com o EIA no facto de a solução menos desfavorável para este factor ser a A-B-A, contudo, 

relativamente ao Trecho 2 as soluções estão todas bastante equiparadas com a Solução B e no Trecho 3, tendo 

em conta a deficiente identificação do montado na cartografia do EIA, a inadequada avaliação dos impactes nos 

troços de sobreposição com estradas existentes e o atravessamento da ZPE, poderá também considerar-se a 

Solução A+A3+A e a Solução B como bastante equiparadas à Solução A.  

 

Elementos a entregar em fase de RECAPE: 

Antes da fase de construção deverão ser disponibilizados os seguintes elementos: 

 Obter as autorizações das entidades competentes, caso se pretenda uma eventual ocupação das áreas 

condicionadas por inexistência de outras alternativas. 

 A ocupação de áreas de REN com a instalação de estaleiros e zonas de depósito ou de empréstimo de 

terras, constitui, no quadro do actual regime jurídico, uma acção não compatível com os objectivos daquela 

condicionante. Assim, a eventual necessidade de ocupação de áreas de REN, deve ser identificada em fase 

de RECAPE e efectuada a respectiva avaliação no sentido de ser equacionada uma eventual autorização de 

ocupação, o que só ocorrerá em condições muito excepcionais, face à tipologia de sistemas, às áreas de 

abrangência do projecto e às características da ocupação pretendida. Em fase de RECAPE, deverá 

apresentar-se uma planta de condicionantes à localização dos estaleiros e das áreas de empréstimo e de 

depósito de terras, bem como, a provável localização dos mesmos. 

 Estudo que contemple as medidas necessárias que acautelem a continuidade e conectividade do corredor 

ecológico do PROF atravessado pelo Trecho 2. Este estudo terá que ter como base os princípios de 

definição do corredor ecológico bem como as normas orientadoras do próprio PROF. 
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Medidas de Minimização: 

Concorda-se com as medidas apresentadas no EIA, acrescentando o seguinte: 

 Implementar, na fase de Projecto de Execução, soluções que promovam a permeabilidade para o Corredor 

Ecológico definido nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal. 

 

 

5.6 Solo 

 

Conforme é referido no Estudo em avaliação, a caracterização dos solos teve por base as Cartas dos Solos e as 

Cartas de Capacidade de Uso do Solo, sendo a área analisada correspondente a um corredor de 1000 m 

centrada no eixo das alternativas. 

 

Na área em estudo os solos mais representativos são os Luvissolos que ocorrem em 71% da área, os 

Cambissolos em cerca de 25% e por último os Podzois que ocorrem em 4% da área. 

 

No que se refere à Capacidade de Uso do Solo, os solos susceptíveis de uma utilização agrícola com mais ou 

menos limitações (Classes A, B e C) ocorrem em cerca de 35% da área enquanto os solos com aptidão florestal 

ou com severas limitações para a utilização agrícola se distribuem pelos restantes 65% da área em estudo.   

 

O estudo em causa identifica os principais impactes que decorreram das fases de construção e de exploração. 

 

Na fase construção os solos irão ser afectados como resultado das acções necessárias à obra, tais como a 

destruição do coberto vegetal, a movimentação de terras e o efeito temporário referente à instalação de 

estaleiros, à movimentação de máquinas e de trabalhadores. 

 

O seu impacte poderá originar uma perda total de solo ou uma diminuição da sua qualidade por compactação, 

aumento de erosão e eventual contaminação. 

 

No que se refere à afectação directa de solos, esta varia entre os 206,5 ha na combinação das soluções B/B/(B-

B1) até aos 228,0 ha na opção da combinação das soluções A/B/(A-A2-A3-A). Esta diferença de cerca de 10% 

esbate-se nas combinações que não integrem as alternativas A2 e A3. 

 

No que se refere à afectação de solos com maior capacidade de uso (Classes A, B e B+C) e uma vez que no 

Trecho 1 tanto a solução A como a B não afectam solos dessas classes, as combinações das soluções A/A/B ou 

B/A/B são as mais penalizadoras afectando 49,3 ha, enquanto a menos penalizadora são as combinações das 

soluções A/B/B-B1 ou B/B/B-B1 com 38,6 ha.  

 

De acordo com o estudo apresentado e no que se refere aos solos classificados como RAN, verifica-se que o 

traçado mais penalizador é a combinação das soluções B/B/B-B1 afectando 40,4 ha, enquanto a combinação de 

soluções A/A/A-A3-A apresenta a afectação mais baixa com 33,4 ha. 

 

Na fase de exploração para além dos impactes decorrentes da fase da construção, poderão eventualmente 

ocorrer outros impactes, tais como a contaminação dos solos por derrames acidentais de matérias poluentes 
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decorrentes de avarias ou de acidentes. No entanto considera-se que a probabilidade de ocorrência destes 

impactes é muito reduzida. 

 

Comparação de Alternativas 

Pelo anteriormente exposto e no que respeita ao factor ambiental Solo, considera-se mais vantajosa a 

combinação das soluções B/B/B1 uma vez que apresenta uma menor afectação directa de solo.  

 

No entanto, a diferença existente na afectação directa do solo por esta combinação com qualquer das outras 

combinações não é significativa e eventualmente o facto da alternativa A3 se sobrepor ao actual traçado da EN 

380 trará menor impactes, o que não foi contabilizado no EIA.    

 

Medidas de Minimização preconizadas no EIA 

Para o factor ambiental solo, concorda-se com as Medidas de Minimização propostas. Deverão ainda ser 

consideradas as seguintes: 

 Restringir as operações de reabastecimento e manutenção de máquinas às áreas de estaleiros, de forma a 

reduzir a probabilidade de ocorrência de derrames no solo. Caso não seja tecnicamente possível, estas 

operações devem ser conduzidas com especial atenção e com recurso a bacias de contenção. 

 Após a conclusão da obra o empreiteiro deverá assegurar a desactivação e limpeza de todas as instalações 

de apoio à obra e a recuperação dos solos ocupados através da sua descompactação e arejamento, de 

modo a puderem reconstruir o seu equilíbrio e estrutura. Especial preocupação deve ser tida em conta em 

zonas agrícolas de forma a assegurar a sua reutilização. 

 

 

5.7 Uso Actual do Solo 

 

Segundo o EIA, a área de estudo abrange uma zona caracterizada pela homogeneidade da ocupação do solo, 

com predomínio de grandes grupos de culturas anuais de sequeiro e sistemas agro-florestais que, juntamente, 

ocupam cerca de 75% da área total. Seguem-se as florestas de folhosas com 14% e as áreas de culturas 

anuais de regadio com 4%. As restantes classes são relativamente muito pouco representativas.  

 

As culturas anuais de sequeiro são, de todas, as mais representativas, pois ocupam 48% da área total. 

 

Na área de intervenção do projecto são identificadas as seguintes classes de ocupação do solo: 

- Núcleos Urbanos. 

- Culturas anuais de sequeiro. 

- Sistemas agro-florestais. 

- Florestas de folhosas. 

- Culturas anuais de regadio. 

- Florestas mistas. 

- Sistemas culturais e parcelares complexos. 

- Espaços Florestais degradados, cortes e novas plantações. 

- Olivais. 

- Agricultura com espaços naturais. 

- Arrozais. 
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- Culturas anuais associadas às culturas permanentes. 

- Matos. 

- Vegetação esclerofítica. 

- Planos de água. 

- Aeródromo de Évora. 

- Áreas de Extracção Mineira. 

 

A área de montado é deficientemente identificada no EIA (a AFN, a ANSUB (Associação de Produtores Florestais 

do Vale do Sado) e a APCOR (Associação Portuguesa da Cortiça) partilham desta mesma opinião (através dos 

pareceres emitidos), pelo que, tendo em conta a visita efectuada, os ortofotomapas, as peças desenhadas 

referentes ao ordenamento florestal, as peças desenhadas referentes aos valores ecológicos / áreas 

classificadas e as peças desenhadas relativas ao Uso Actual do Solo, considera-se que o montado reparte-se 

dentro das classes Sistemas Agro-florestais e Florestas de Folhosas (Uso Actual do Solo). A coincidência do 

montado com a classe Florestas de Folhosas é apenas parcial (identificada no EIA como “povoamentos 

compostos por várias espécies como o choupo, freixo, carvalhos, entre outros, sem que nenhuma delas 

apresente um carácter dominante no povoamento”) pois inclui muitas espécies ripícolas, contudo, alguns 

factores levam a crer tratar-se em grande parte de montados densos: 

- A visita ao local evidenciou, nos locais visitados, a presença de montado denso. 

- As peças desenhadas relativas aos valores ecológicos e áreas classificadas e relativas aos valores 

ecológicos fauna e flora, corroboram no sentido desta interpretação. 

- Os choupos e os freixos são característicos da galeria ripícola, pelo que ocupam áreas que tendem a 

acompanhar linearmente as linhas de água e muito raramente aparecem em grande extensão, como 

acontece nas peças desenhadas apresentadas referentes ao Uso Actual do Solo. 

- A única espécie de carvalho com distribuição fitogeográfica na região em estudo é o carvalho-

cerquinho (Quercus faginea Lam.), o qual tem pouca expressão territorial, em contrapartida, em 

termos de quercíneas com porte arbóreo, realmente representativas, existem o sobreiro e a azinheira. 

  

Avaliação de Impactes 

Para a avaliação de impactes foram consideradas as diferentes combinações de acordo com as soluções de 

traçado apresentadas no EIA. 

 

Fase de construção 

Nesta fase consideram-se os seguintes impactes negativos: 

 Impactes directos resultantes da obra, sendo as classes de uso actual de solo existentes substituídas por 

outros usos: remoção da vegetação, movimentos de terras e criação de áreas de empréstimos e depósitos 

permanentes, determinando impactes permanentes e irreversíveis, cuja significância dependerá da classe 

de Uso Actual do Solo afectada. 

 Instalação de infra-estruturas e unidades de apoio à obra: estaleiros, abertura de acessos temporários para 

circulação de viaturas e maquinaria, criação de áreas depósitos temporários. O impacte na alteração do uso 

do solo assume-se como temporário e reversível, mediante a implementação de medidas adequadas, que 

permitem identificar impactes residuais pouco significativos, dada a possibilidade de recuperação dos usos 

afectados após o desmantelamento das referidas estruturas. 
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Fase de exploração 

Nesta fase consideram-se os seguintes impactes negativos: 

- Efeitos permanentes no uso do solo resultantes da materialização da via. 

- Impactes indirectos, decorrentes da exploração da via: eventuais alterações ao uso actual do solo 

resultantes de: alteração da circulação viária, pressões urbanísticas acrescidas (com maior probabilidade nas 

zonas perto dos nós de ligação) e contaminação dos solos através da poluição proveniente do tráfego 

rodoviário circulante, no caso presente, e devido à reduzida capacidade mobilizadora de tráfego na área 

envolvente da nova via, admite-se que este impacte é de ocorrência improvável não influindo negativa ou 

positivamente nos usos do solo, exceptuando, eventualmente, áreas relativamente pouco expressivas na 

aproximação a Évora e/ou Grândola, cidades que se posicionam nos extremos da via em avaliação. 

 

Em termos de área ocupada por classe de Uso do Solo, o EIA identifica as apresentadas nos quadros que se 

seguem: 

Trecho 1: 

Classe de ocupação 

Soluções 

  A 

(ha) 

  B 

(ha) 

Culturas anuais de sequeiro 0,8 0,7 

Espaços Florestais degradadas, cortes e novas plantações 5,3    - 

Florestas de folhosas 4,5 5,7 

Florestas mistas 5,2 3,1 

Sistemas agro-florestais 3,5 7,0 

Regadio actual de Odivelas 0,9 0,9 

 

Trecho 2: 

Classe de ocupação 

        Soluções 

  A 

(ha) 

A+A1+A 

      (ha) 

  B 

(ha) 

Arrozais 1,5 0,6 - 

Agricultura com espaços naturais - - 4,0 

Culturas anuais de sequeiro 7,5 8,3 28,6 

Culturas anuais de regadio 1,9 1,9 0,7 

Espaços Florestais degradadas, cortes e novas 

plantações 
- 

- 0,06 

Florestas de folhosas 22,2 19,7 17,2 

Florestas mistas 5,8 5,8 - 

Olivais 6,2 6,2 1,8 

Sistemas agro-florestais 27,4 30,7 24,1 

Sistemas culturais e parcelares complexos 2,5 2,5 - 

Regadio actual de Odivelas 0,6 0,7 1,1 

Regadio previsto Barras/Vale Gaio 4,4 4,4 14,5 

Regadios individuais 2,0 2,0 0,6 
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Trecho 3: 

Classe de ocupação 

Soluções 

A 

(ha) 

A+A2+A 

(ha) 

A+A2+A3+A 

(ha) 

A+A3+A 

(ha) 

B 

(ha) 

B+B1 

(ha) 

Arrozais 1,5 2,2 1,8 1,8 - - 

Agricultura com espaços naturais - - - - 0,3 0,3 

Culturas anuais de sequeiro 113,2 115,6 106,3 104,9 79,5 72,8 

Culturas anuais de regadio 0,04 - - - 4,0 7,0 

Florestas de folhosas 3,2 3,8 5,0* 5,1* 6,5* 7,5 

Sistemas agro-florestais 11,5 8,7 19,1* 19,9* 25,9* 25,9 

Regadios individuais 1,8 1,8 1,8 1,8 5,1 7,6 

* O traçado atravessa sobre estrada existente, pelo que estes valores serão consideravelmente inferiores 

comparativamente às outras alternativas. 

 

Concorda-se com a classificação dos impactes atribuída pelo EIA a cada classe, sendo que no caso dos 

montados considera-se a necessidade de uma maior valorização na ponderação efectuada. Contudo a falta de 

uma destrinça precisa entre as áreas realmente de montado dentro das classes Sistemas Agro-florestais e 

Florestas de Folhosas, como atrás referido, justifica a manutenção da classificação do EIA (média a elevada) 

relativamente aos Sistemas Agro-florestais, mas relativamente à significância da classe Florestas de Folhosas, 

considerou-se esta elevada, tendo em conta que tanto as galerias ripícolas como as várias quercíneas que 

possam estar presentes, como autóctones, são dignas de maior valorização, tanto na significância, como na 

magnitude. 

 

Por outro lado há a considerar que no Trecho 3, as soluções que atravessam o território sobre estradas 

existentes (EN380 e EN254) irão, nesses troços, introduzir impactes comparativamente menos significativos 

sobre as classes de uso do solo, tanto menores quanto maior a extensão da coincidência das vias, o que não foi 

interpretado no EIA para este factor. 

 

No Corredor B, Solução B, o aproveitamento da actual plataforma da EN254 é de aproximadamente 13,5 km, 

enquanto a Alternativa A3 do Corredor A permite o aproveitamento de um troço existente da plataforma da 

EN380, em cerca de 10 km. 

 

Alternativa menos desfavorável 

Com base no ponto anterior, conclui-se o seguinte: 

- Trecho 1 – A Solução A é a menos desfavorável. 

- Trecho 2 – A Solução A+A1+A está equiparada à Solução A. 

- Trecho 3 – A Solução A+A2+A3+A e a Solução B são as menos desfavoráveis tendo em conta a 

ponderação resultante de parte do traçado se sobrepor à EN380 e EN254 respectivamente. 

 

Elementos a entregar em fase de RECAPE: 

 Tendo em conta o parecer da AFN, terá de ser elaborado um Plano de Delimitação e Classificação dos 

povoamentos, núcleos e exemplares significativos de sobreiros e azinheiras, da área afecta ao projecto, o 
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qual deverá ser apresentado na fase de RECAPE, após parecer prévio positivo da AFN. O traçado definitivo 

deverá, dentro do corredor de 400m, reflectir a preservação destas áreas. 

 

Medidas de Minimização 

Concorda-se com as medidas apresentadas no EIA, acrescentando o seguinte: 

 Caso a opção final passe pelas Alternativa A2 ou A3 o traçado do projecto deverá, dentro do corredor dos 

400m, efectuar as ripagens necessárias tendentes a evitar a área de montado, o qual é aí afectado 

marginalmente. 

 

 

5.8 Qualidade do Ar 

A análise das medições efectuadas nas estações de fundo de Monte Velho e de Terena, indica que as 

concentrações de poluentes estão dentro dos limites estabelecidos na legislação em vigor. 

 

Tendo em conta a tipologia das emissões na área em estudo, pode concluir-se que os valores dos principais 

poluentes atmosféricos não são influenciados de forma significativa pelas emissões do tráfego rodoviário. São 

as emissões associadas à agricultura e à criação de gado que mais influenciam a qualidade do ar da 

envolvente ao projecto em avaliação. 

 

Os receptores sensíveis identificados em termos de qualidade do ar são sobretudo habitações unifamiliares ao 

longo do corredor rodoviário. 

 

No âmbito da avaliação de impactes, para a abordagem deste factor, foram analisadas as diferentes 

combinações de acordo com as soluções de traçado apresentadas no EIA. 

 

Os impactes resultantes da fase de construção devem-se principalmente à erosão eólica, às mobilizações do 

solo, à deposição de poeiras e à circulação de veículos pesados associados às operações de construção.  

 

A classificação dos impactes na fase de construção baseou-se no critério da distância do receptor sensível em 

relação a cada uma das alternativas do projecto em estudo. Considera-se assim que os receptores mais 

próximos do local de construção do projecto estarão sujeitos a um impacte negativo mais significativo do que 

os que estão mais afastados, constatando-se que: 

 Trecho 1 - não foram identificados receptores sensíveis nas proximidades das Soluções A e B. 

 Trecho 2 - a solução que apresenta um maior número de receptores sensíveis sujeitos a impactes é a 

Solução A, enquanto a Solução B, não apresenta receptores sensíveis na sua proximidade. 

 Trechos 3 - não são identificados receptores sensíveis a menos de 100m de qualquer uma das soluções.  

 

Em qualquer dos casos os impactes resultantes da fase de construção são negativos de carácter temporário, 

prováveis, reversíveis, de magnitude e significância variável em função da natureza de movimentação de 

terras em cada local e da distância aos receptores sensíveis. Sendo no entanto, todos eles minimizáveis, 

através das medidas constantes do EIA e das propostas no presente parecer. 
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Para a Fase de Exploração a simulação da dispersão atmosférica foi realizada recorrendo ao Modelo Caline 

4.0, que permite estimar a concentração de poluentes até uma distância de 500m da rodovia, com base no 

volume de tráfego, nas taxas de emissão, nas condições meteorológicas e na topografia do local. 

 

Da análise comparativa das soluções, considera o EIA, que nenhuma das soluções em avaliação do projecto 

irá alterar a boa qualidade do ar das zonas envolventes, no entanto refere que: 

 Trecho 1 - as soluções são muito semelhantes, pois nenhuma delas apresenta na sua proximidade 

receptores sensíveis. 

 Trecho 2 - a Solução B é a menos desfavorável, igualmente, por não afectar quaisquer receptores 

sensíveis. 

  Trecho 3 - a solução menos desfavorável é a Solução A, pelo facto de não possuir receptores sensíveis 

localizados na sua envolvente directa. 

 

A manterem-se as concentrações de fundo actuais, poderão ocorrer ultrapassagens aos valores limite anual 

de PM10 na 2ª fase. No entanto esta situação resulta de concentrações registadas a nível regional, não sendo 

significativo o impacte negativo causado pelo projecto em estudo. Os impactes sobre a qualidade do ar, na 

fase de exploração do projecto, são negativos, directos, localizados, permanentes, prováveis, de magnitude 

reduzida e pouco significativos. 

 

Medidas de Minimização 

Fase de construção 

 Localizar os estaleiros e parques de materiais no interior da área de intervenção ou em áreas 

degradadas, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo.  

 Vedar os estaleiros e parques de materiais. 

 Efectuar a protecção com cobertura impermeável das terras durante o armazenamento temporário, em 

particular no tempo seco. 

 Garantir a limpeza regular dos acessos à obra. 

 Minimizar a passagem no interior de aglomerados urbanos e junto a receptores sensíveis e a velocidade 

reduzida. 

 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados com a carga coberta. 

 Proceder à manutenção e revisão de todos os veículos e equipamentos associados à obra. 

 Proceder à aspersão regular e controlada dos caminhos. 

 Proibir as queimas a céu aberto. 

 

Fase de Exploração 

Relativamente a esta fase, e tendo em atenção a reduzida eficácia, ou mesmo inexistência de medidas 

adequadas, a par da praticamente ausência de receptores sensíveis nas imediações e ao cumprimento dos 

limites legais impostos pela legislação em vigor, não se identificaram medidas específicas neste domínio. 

 

Considera-se que o facto de a Solução A3 se sobrepor à EN380, não constituindo uma nova fonte emissora de 

poluentes atmosféricos, é menos desfavorável relativamente à Solução A.  
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Alternativa menos desfavorável 

- Trecho 1 - qualquer solução. 

- Trecho 2 - Solução B.  

- Trecho 3 - Solução A+A3+A ou A+A2+A3+A (sendo indiferente a opção pela Solução A2). 

 

Plano de Monitorização 

Não é proposto para a fase de construção ou exploração, qualquer plano de monitorização para este factor. 

Situação que se julga adequada dada a magnitude reduzida e pouco significativa do impacte negativo para 

este factor.  

 

 

5.9 Sócio-Economia 

 

Este lanço do IC33 destina-se a melhorar as ligações rodoviárias do Porto de Sines, pelo que se salienta a 

importância do projecto a nível regional, sendo que os vários traçados alternativos atravessam 6 concelhos do 

Alentejo e abrangem 14 freguesias: Alcácer do Sal (Torrão), Alvito (V.N.da Baronia), Évora (Horta das 

Figueiras, Malagueira, N.Sª da Tourega, N.Sª de Guadalupe, N.Sª de Machede e Torre de Coelheiros), 

Ferreira do Alentejo (Figueira de Cavaleiros e Odivelas), Grândola (Azinheira de Barros e S. Mamede do 

Sadão) e Viana do Alentejo (Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo). 

 

Salienta-se que o EIA recorre às estatísticas existentes no Instituto Nacional de Estatística (INE), dos períodos 

censitários (1991/2001) e Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2007, para Portugal, Continente, Alentejo, 

NUT III a que pertencem os concelhos atravessados, os concelhos abrangidos e ainda a uma abordagem 

quanto às freguesias envolvidas. Faz também uma análise do traçado a uma escala local no que respeita à 

dinâmica demográfica e emprego, qualidade de vida urbana e acessibilidades locais. 

 

O Estudo faz uma correcta avaliação dos impactes gerados nas fases de construção e exploração. Considera 

assim que relativamente ao factor Sócio-economia o projecto apresenta um conjunto de mais-valias de valor 

considerável. 

 

São previstas algumas afectações negativas de significado reduzido, contudo, o estudo considera que poderão 

ser compensadas pelo facto de se poder potencialmente gerar emprego e revitalizar o tecido económico dos 

concelhos e assumir-se como um projecto estruturante e uma mais-valia para a melhoria da conectividade e 

reforço urbano-territorial e regional. 

 

Para a Fase de construção concorda-se com a análise efectuada no EIA. A obra irá trazer população originária 

do exterior, estranha à população local, o que poderá causar alguma interferência com o quotidiano das 

comunidades, incluindo os seus hábitos e costumes, configurando um impacte negativo, contudo de 

magnitude e significância reduzidas, uma vez que irá ter reflexos no consumo de bens, sobretudo alimentares 

e de pequeno comércio, assim como nos serviços de restauração, etc., a nível local / concelhio o que 

implicará, por sua vez o aumento indirecto do emprego local, envolvendo neste caso maioritariamente 

população autóctone. Este impacte constituirá um impacte económico positivo, ainda que limitado no tempo, 

de magnitude baixa e pouco significativo. 
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Associado à construção do empreendimento em estudo, encontra-se o aumento de postos de trabalho 

indirectos pelos efeitos que o sector da construção civil induz nos restantes sectores da economia, e também, 

embora de forma muito pouco significativa, poderá contribuir para alterar a composição etária da população 

dos concelhos afectados (dado que parte da população migrada poderá vir a estabelecer-se aqui, de forma 

permanente), causando uma ligeira renovação da composição etária dos concelhos em estudo. 

 

Nesta fase, prevê-se ainda a ocorrência de impactes na qualidade de vida das populações, devido sobretudo à 

circulação de veículos pesados, o que irá congestionar as vias actualmente existentes, com reflexos ao nível 

do adensamento do tráfego com geração de filas de trânsito em marcha lenta, obrigando a quem circula 

nessas vias a um maior tempo de percurso, classificando-se estes impactes como negativos, de magnitude e 

significância reduzidas, pelo facto de serem temporários, e devido ao tráfego expectável ser globalmente 

pouco relevante. 

 

Acresce ao referido a implantação de estaleiros e a movimentação de terras, cuja incomodidade será sentida 

ao longo de todo o traçado, particularmente nos seguintes aglomerados: 

- Santa Margarida do Sado (Soluções A e B, km 0+066 e Nó 1B/0+000 respectivamente). 

- São Brás do Regedouro (Solução A, km 48+000 e Alternativa A3, km 8+500). 

- Aguiar (Solução B, km 46+000 a 48+000). 

 

A ocorrência deste impacte nos referidos aglomerados decorre em larga medida do facto dos mesmos se 

desenvolverem na proximidade imediata do traçado das Soluções/Alternativas em estudo. 

 

Este impacte classifica-se como negativo, temporário, de baixa a moderada magnitude, contudo globalmente 

pouco significativo. 

 

A nível local, a reduzida densidade urbano demográfica da área em estudo assegura a não afectação directa 

de quaisquer edifícios de habitação ou de qualquer outra actividade, contudo, dado que se está em área de 

grande propriedade, e face à ocorrência de aglomerados populacionais nas imediações da via, o EIA identifica 

as seguintes afectações: 

 

Trecho 1 

 

* Distância aproximada relativamente à via, em metros. 

 

A afectação a Santa Margarida do Sado é pouco relevante devido à distância envolvida e à actual presença de 

uma via, independentemente do IC33. 

 

O EIA não identifica a afectação da Solução B ao Monte do Miranda. 

Afectação a áreas de habitação 

Soluções 

A B 

km Dist.* km Dist.* 

Núcleo urbano de St.ª Margarida do Sado 0+066 700 - - 

Núcleo do Monte da Miranda 6+000 2500 3+500 2500 
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* Número de restabelecimentos. 

A solução A é mais permeável. 

 

Trecho 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Distância aproximada relativamente à via, em metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Número de restabelecimentos. 

A Solução A+A1+A é a mais permeável. 

 

Interligações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções 

Efeito de Barreira / Permeabilidade 

Extensão 

(m) 

N.º * Permeabilidade 

A 6434 6 1072 

B 5500 4 1375 

Afectação a áreas de habitação 

Soluções 

A A+A1+A B 

km Dist.* km Dist.* km Dist.* 

Núcleo do Monte de Paraíso de 

Cima 
25+500 400 25+500 400 - - 

Núcleo do Monte do Olival 26+000 400 26+000 400 - - 

Núcleo do Monte das Soberanas 22+500 700 22+500 700 22+500 700 

Núcleo do Monte da Figueira - - - - 28+500 900 

Núcleo do Monte da Ramalheira - - - - 28+700 300 

Soluções 

Efeito de Barreira / Permeabilidade 

Extensão 

(m) 

N.º * Permeabilidade 

A 25000 17 1471 

A+A1+A 25228 19 1328 

B 25500 19 1342 

Afectação a áreas de habitação 

Soluções 

AB1 BA1 

km Dist.* km Dist.* 

Núcleo do Monte José da Lucia 3+500 700 1+250 400 

Núcleo do Monte dos Albardeiros 4+500 400 - - 

Núcleo do Monte da Ramalheira - - 0+500 200 

Núcleo do Monte da Figueira - - 0+500 900 

Núcleo do Monte do Pego do 

Coito 
- - 3+250 400 
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Trecho 3: 

Afectação a 

áreas de 

habitação 

Soluções 

A A+A2+A A+A2+A3+A A+A3+A B B+B1 

km Dist.* km Dist.* km Dist.* km Dist.* km Dist.* km Dist.* 

Núcleo do 

Monte do Pego 

do Coito 

32+000 300 32+000 300 32+000 300 32+000 300 - - - - 

Núcleo da 

Quinta do 

Duque 

37+000 2500 4+500 2500 4+500 2500 4+500 2500 34+500 1500 34+500 1500 

Núcleo urbano 

de S. Brás do 

Regedouro 

48+000 600 48+000 600 7+500 500 7+500 500 - - - - 

Núcleo do 

Monte do Tojal 
54+000 1600 54+000 1600 54+000 1600 54+000 1600 - - - - 

Núcleo da 

Quinta do 

Pereira 

69+000 1100 54+000 1600 54+000 1600 54+000 1600 62+600 1100 4+500 600 

Núcleo do 

Monte  José da 

Lucia 

- - - - - - - - 29+000 600 29+000 600 

Núcleo do 

Monte dos 
- - - - - - - - 30+500 500 30+500 500 
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Albardeiros 

Núcleo urbano 

de Aguiar 
- - - - - - - - 47+000 1400 47+000 1400 

Núcleo do 

Monte  da 

Silveira 

- - - - - - - - 51+000 500 51+000 500 

* Distância aproximada relativamente à via, em metros. 

O EIA não identifica a afectação da Alternativa A2 ao núcleo da Quinta do Duque. A alternativa A2 é contudo menos desfavorável por passar perto do limite da propriedade. 
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* Número de restabelecimentos. 

A solução A é a mais permeável. 

 

Relativamente às posições das autarquias, ressalva-se o seguinte: 

 

Câmaras Municipais: 

 Évora – Pretende o Corredor A no Trecho 3, tendo em conta que a ligação à EN 114 só é considerada no 

caso de se optar por este corredor, que permite complementar a rede de vias circulares a Évora e 

melhorar as acessibilidades a importantes equipamentos previstos, como será o caso do novo Hospital de 

Évora. 

 Alcácer do Sal - Pretende que no Trecho 2 se opte pela Solução A que passa junto ao Torrão, de modo a 

contribuir para o combate à desertificação do Alentejo interior. 

 Alvito - Pretende a Solução B para o Trecho 2 e a ligação à EN114 independentemente da solução a 

adoptar para o Trecho 3. 

 Ferreira do Alentejo - Pretende a Solução B para os três trechos por ser a solução mais económica e que 

serve melhor o município. 

 Grândola - Pretende a alteração do traçado, com alternativa de ligação ao Nó Norte de Grândola. 

 Viana do Alentejo - Pretende a Solução A para o Trecho 1, as soluções do Corredor A para o Trecho 2 por 

servir melhor Alcáçovas e a Solução B para o Trecho 3 por servir melhor a sede Concelho. 

 

Juntas de Freguesia: 

 Alcáçovas - Pretende para o Trecho 1 a Solução A por tornar o percurso mais curto; para o Trecho 2 a 

Solução B, por servir melhor Alcáçovas e para o Trecho 3 as soluções do Corredor A que compreendam a 

Alternativa A3. 

 Azinhal de Barros e São Mamede do Sádão - Pretende para o Trecho 1 a Solução A por se situar mais 

perto do cruzamento da A2 com o IC1, logo diminuir o percurso.  

 Figueira de Cavaleiros - Pretende para os três trechos a Solução B, por ser a mais económica e, na sua 

óptica, ambientalmente mais favorável. 

 Odivelas - Pretende a Solução B para os três trechos, por considerar ser mais adequada do ponto de vista 

económico, ambiental e servir os interesses da junta de freguesia. 

 Torrão - Pretende para os três trechos as soluções do Corredor A por servir melhor o Torrão. 

Soluções 

Efeito de Barreira / Permeabilidade 

Extensão 

(m) 

N.º * Permeabilidade 

A 43138 36 1198 

A+A2+A 43441 35 1241 

A+A3+A 43768 35 1250 

A+A2+A3+A 44079 36 1224 

B 38738 26 1490 

B+B1 37821 25 1513 
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 Viana do Alentejo pretende para o Trecho 1 a Solução A, por tornar o percurso mais curto; para o Trecho 

2 as soluções do Corredor A por servirem melhor Alcáçovas e para o Trecho 3 a Solução B por ser menos 

dispendiosa e servir melhor o concelho. Pretende, contudo, que seja efectuada a ligação à EN114. 

 

AUTARQUIAS TRECHOS 

Câmara 

Municipal: 

1 2 3 

A B A A+A1+A B A A+A2+A A+A2+A3+A A+A3+A B B+B1 

Évora - - - - - x x x x 0 0 

Alcácer do Sal - - x x 0 - - - - - - 

Alvito - - 0 0 x - - - - - - 

Ferreira do 

Alentejo 
0 x 0 0 x 0 0 0 0 x x 

Grândola - - - - - - - - - - - 

Viana do 

Alentejo 
x 0 x x 0 0 0 0 0 x x 

Junta de 

Freguesia: 
           

Alcácovas x 0 x x x 0 0 x x 0 0 

Azinhal de 

Barros e São 

Mamede do 

Sádão 

x 0 - - - - - - - - - 

Figueira de 

Cavaleiros 
0 x 0 0 x 0 0 0 0 x x 

Odivelas 0 x 0 0 x 0 0 0 0 x x 

Torrão x 0 x x 0 x x x x 0 0 

Viana do 

Alentejo 
x 0 x x 0 0 0 0 0 x x 

Total: 5 3 5 5 5 2 2 3 3 5 5 

 

X – solução proposta 

0 – solução mais desvantajosa 

- – solução indiferente  
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Relativamente aos restantes contributos da Consulta Pública, tem-se os seguintes resultados (só se 

consideraram os que efectivamente tomaram uma posição): 

CONTRIBUTO TRECHOS 

Entidade: 1 2 3 

A B A A+A1+A B A A+A2+A A+A2+A3+A A+A3+A B B+B1 

Administração 

do Porto de 

Sines 

x 0 0 x 0 0 0 0 0 x x 

AFN 0 x 0 0 x x 0 0 x 0 0 

Público em 

geral: 
           

Casa Agrícola 

Condes de Seia 
- - - - - 0 0 0 0 x x 

Agro Ganedera 

Gil, Lda. 
- - - - - 0 0 0 0 x x 

Herdade das 

Soberanas de 

Baixo 

- - x x 0 0 - - - - - 

Agro-pecuária 

das Soberanas 
- - x x 0 0 - - - - - 

Herdade da 

Pereira 
- - - - - 0 0 0 0 x x 

Herdade do 

Sobral 
- - - - - 0 0 0 0 x x 

Quinta do 

Duque 
- - - - - 0 x x 0 0 0 

Casa Agrícola 

N.ª Sr.ª da Paz 
- - - - - x x x x x 0 

Herdade dos 

Vilares 
- - - - - 0 0 0 0 x x 

Jaime Figo 

(Tourega) 
- - - - - 0 0 0 0 x x 

Total: 1 1 2 3 1 2 2 2 2 8 7 

 

Conclui-se que relativamente aos vários pareceres e contributos que se pronunciaram favoravelmente ao 

empreendimento pela seguinte tendência: 

- Trecho 1 – Solução A. 

- Trecho 2 – Solução A+A1+A. 

- Trecho 3 – Solução B. 

 

Medidas de Minimização 

Consideram-se adequadas as medidas de minimização de impactes do EIA propostas para o projecto. 
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Alternativa menos desfavorável 

A respeito da classificação dos impactes do EIA de cada uma das Soluções para determinação da menos 

desfavorável, convirá notar que o corredor da solução base A, no Trecho 3, contempla a ligação do IC 33 à 

EN 114, pela qual se estabelece a ligação à A6 a poente de Évora, mas a escolha do EIA nesse trecho recaiu 

na Solução B que não contempla este aspecto estratégico, o qual não é negligenciável para o factor em 

análise, pelo que se considerou necessário aumentar a classificação da Solução A 

 

Assim, tem-se a seguinte combinação menos desfavorável: 

 Trecho 1 – Qualquer solução. Não foram identificados impactes neste factor, a Solução B é a que tem 

menor extensão, mas a Solução A é mais permeável. 

 Trecho 2 – qualquer solução - as soluções são muito semelhantes em termos de impactes. 

 Trecho 3 – Embora o EIA aponte a Solução B ou B+B1 como a menos desvantajosa, tendo em conta os 

impactes directos e indirectos na população, considera-se como referido anteriormente que as soluções 

do Corredor A têm importância estratégica, considerando-se assim os dois corredores equiparados, sendo 

menos desfavoráveis a Solução A+A2+A3+A e a Solução B. 

 

 

5.10 Ruído 

 

Para a análise do estado actual foi previamente utilizado o software Cadna-A com base no tráfego médio 

horário aferido para os períodos diurno, de entardecer e nocturno, considerando-se uma velocidade de 

circulação de 90 km/h. Desta forma foram identificadas as isofónicas de 40 e 50 dB(A), localizadas, 

respectivamente, a 125 e 160 m da estrada. A pesquisa de receptores sensíveis foi então concentrada nessa 

faixa, tendo sido identificadas apenas 12 situações, correspondentes em geral a edifícios residenciais ou de 

carácter não determinado: S01 (Solução A: 1 edifício de utilização indeterminada ao km 17+500 – ponto de 

medição extrapolado a partir de PM01); S02 (Solução A: 4 edifícios de utilização indeterminada entre o 

km 19+500 e o km 20+150 – ponto de medição extrapolado a partir de PM01); S03 (Solução A: 2 edifícios de 

habitação ao km 21+400 – ponto de medição PM01); S04 (Solução A: 2 edifícios de utilização indeterminada 

entre o km 22+280 e o km 22+460 – ponto de medição extrapolado a partir de PM01); S05 (Interligação AB1: 

2 edifícios de utilização indeterminada ao km 1+900 - ponto de medição extrapolado a partir de PM01); S06 

(Solução A – Ligação à EN114: 7 habitações unifamiliares ao km 0+000 – pontos de medição PM02 e PM03); 

S07 (Solução A – Ligação à EN114: 1 edifício de utilização indeterminada ao km 1+000 – ponto de medição 

extrapolado a partir de PM04); S08 (Solução A – Ligação à EN114: 1 edifício da habitação ao km 2+200 – ponto 

de medição PM04); S09 (Solução A – Ligação à EN114: 1 edifício de utilização indeterminada ao km 5+725 – 

ponto de medição extrapolado a partir de PM04); S10 (Alternativa A2: 5 edifícios de utilização indeterminada ao 

km 5+400 – ponto de medição extrapolado a partir de PM04); S11 (Solução B: 5 edifícios ao km 38+450 – 

ponto de medição PM05); e S12 (Solução B: 1 edifício de habitação ao km 54+775 – ponto de medição PM06). 

À data da realização do EIA, o território abrangido pelo Projecto não possuía classificação acústica oficial, 

devendo portanto considerar-se os limites expressos no n.º 3 do Art.º 11º do Regulamento Geral do Ruído 

(RGR): Lden  63 dB(A) e Ln  53 dB(A). 

 

As medições efectuadas indicaram, nos pontos PM01 e PM04 a PM06, níveis sonoros Ln entre 42 e 47 dB(A) e 

Lden entre 49 e 55 dB(A), configurando situações pouco ruidosas, condicionadas principalmente por sons 

naturais. Nos pontos PM02 e PM03, onde o ambiente acústico é condicionado pelo tráfego na EN114, os níveis 
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sonoros medidos foram mais elevados (Ln = 51 a 58 dB(A) e Lden = 60 a 69 dB(A)), excedendo os limites 

regulamentares em PM02. 

 

Considera-se que, em geral, a metodologia seguida para a caracterização da situação de referência está de 

acordo com os procedimentos técnicos aplicáveis e com os documentos interpretativos e normativos de 

referência. No entanto, com base na informação disponível, é conveniente averiguar a natureza dos edifícios 

que configuram a situação S10 e, caso se comprove o carácter de receptor sensível, devem ser avaliados os 

níveis sonoros com base numa medição próxima do local, o que não é, manifestamente, o caso do ponto de 

medição PM04. 

 

Durante a construção poderão ocorrer efeitos negativos em termos de ambiente sonoro em torno da zona dos 

estaleiros, onde se incluirão as zonas de depósito de materiais e a central de betuminosos e de betão, e 

também em torno da via, em virtude da natureza das obras (aterros; terraplenagens, circulação de veículos 

pesados associados à obra, construção de superestruturas) e dos equipamentos e maquinaria utilizados, onde 

se incluirão camiões para transporte de materiais, autobetoneiras, retroescavadoras e escavadoras com martelo 

hidráulico, geradores, compressores e demais equipamento de construção civil. Dado que não existe ainda 

informação sobre o programa de trabalhos, localização dos estaleiros, duração da obra e meios mecânicos a 

utilizar, a análise dos impactes no ambiente sonoro foi efectuada de uma forma qualitativa. Considera-se que 

existirão impactes negativos na fase de construção associados a níveis médios de ruído de 80 a 85 dB(A) a uma 

distância de cerca de 10 a15 metros do local de construção. Tendo em conta os níveis sonoros registados na 

caracterização da Situação de Referência e assumindo o funcionamento isolado de aparelhos, não se esperam, 

contudo, impactes negativos para a vizinhança mais sensível, de tipo residencial, localizada a distâncias 

superiores a cerca de 50 m. Esta situação pode, contudo, agravar-se com o funcionamento simultâneo de 

equipamentos. 

 

No EIA não são referidos os impactes negativos durante a fase de construção decorrentes do ruído e vibração 

gerados nas operações de escavação, em particular nos casos de desmonte de maciços rochosos com eventual 

recurso a explosivos (Solução A – km 27+075 a km 30+750; km 37+700 a km 38+500, km 48+800 a 

km 49+950, km 55+950 a km 65+250, e km 72+100 a km 73+050; Alternativa A2 – km 1+475 a km 6+300; 

Solução B – km 14+700 a km 15+675, km 24+900 a km 47+525, km 52+500 a 53+425, e km 65+675 a 

km 66+650; Interligação AB1 - em toda a sua extensão; Interligação BA1 – km 0+700 a km 1+775; Ligação à 

EN114 – km 4+425 a km 6+750), afectando especialmente as situações S05 e S09 a S12. 

 

A designada fase de exploração corresponderá ao funcionamento da estrada desde a sua abertura ao tráfego e 

envolverá as actividades de manutenção, reparação e limpeza da via. Durante a fase de exploração, a qualidade 

de vida das populações será afectada basicamente pelo ruído de tráfego. A estimativa dos níveis sonoros em 

fase de exploração foi efectuada com base no software Cadna-A. A avaliação efectuada no âmbito do EIA indica 

que, na fase de exploração, os níveis sonoros estimados para a generalidade dos receptores no ano de abertura 

ao tráfego não excedem os limites regulamentares, exceptuando-se o receptor R06e, onde esses limites são já 

excedidos na situação de referência (Situação S06 – Solução A – trecho 3). Este cenário mantém-se para o ano 

horizonte de 2034. Para as situações S01, S04 e S09 (Solução A – trecho 3) e S010 (Alternativa A2), os 

impactes negativos também podem ser considerados significativos em virtude da diferença entre o nível de 

ruído ambiente futuro e o nível de ruído actual exceder 5 dB(A). 
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Da análise comparativa entre alternativas resultou uma equivalência entre as alternativas para o trecho 1 e uma 

preferência da Solução B para os trechos 2 e 3, eventualmente considerando ainda a combinação B+B1 no 

Trecho 3. 

 

Como conclusão das observações anteriores, considera-se que, em geral, o estudo efectuado e a metodologia 

seguida para a avaliação dos impactes está de acordo com os procedimentos técnicos aplicáveis e com os 

documentos interpretativos e normativos de referência, sendo, no entanto, necessário salientar os impactes 

negativos em fase de construção que poderão ocorrer nas situações S05 e S09 a S12 em virtude da utilização 

de explosivos em escavações. 

 

Medidas de Minimização 

Na fase de construção, o EIA sugere a implementação das seguintes medidas específicas: 

 Garantir a utilização de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação 

aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

 Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra. 

 No caso de haver lugar a transporte de materiais ou equipamentos em viaturas pesadas, definir, sempre 

que possível, circuitos alternativos de modo a não serem usadas as vias mais próximas das habitações, 

restringindo a circulação em período nocturno. 

 Planear as actividades de construção mais ruidosas e geradoras de vibrações, as quais deverão ocorrer 

preferencialmente em dias úteis, no período diurno. 

 

Estas medidas poderão ser complementadas com as medidas seguintes: 

 Localizar os equipamentos fixos de apoio às frentes de trabalho (compressores, geradores) o mais longe 

possível dos receptores sensíveis que eventualmente existam nas proximidades dos estaleiros e, se 

possível, proceder à interposição de barreiras à livre propagação do ruído na direcção desses receptores. 

 Reduzir ao mínimo o recurso a técnicas/equipamentos geradores de ruído e vibração na proximidade das 

habitações. 

 Definir percursos de obra que permitam minimizar os impactes nas habitações. 

 Sempre que for necessário realizar trabalhos fora do período diurno, activar os mecanismos legalmente 

previstos para a realização de actividades ruidosas temporárias, solicitando Licença Especial de Ruído ao 

Município competente. 

 Proceder à comunicação prévia à população das zonas afectadas, informando da realização de actividades 

ruidosas, explicando a necessidade de tais actividades e descrevendo os trabalhos a realizar e a sua 

duração prevista. 

 Definir um Plano de Fogo com as cargas a utilizar, contemplando a obrigatoriedade de aviso atempado às 

populações mais próximas. 

 

Para a fase de exploração, por não se perspectivar a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis devido ao ruído 

particular do empreendimento, não são recomendadas, no EIA, quaisquer medidas de minimização nem é 

efectuada qualquer ressalva face a condições inesperadas observadas em processo de monitorização. 

 

Considera-se que, em geral, as medidas de minimização dos impactes negativos previstas no EIA serão 

suficientes, devendo, no entanto, ser complementadas com as medidas acima indicadas, em particular no que 

se refere à implementação de um Plano de Fogo. Também poderia ser prevista, no âmbito da melhoria da 
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qualidade sonora actual e futura, a correcção da situação S06 (receptor R06e), por exemplo, através da 

colocação de uma barreira acústica. 

 

Plano de Monitorização 

No EIA é proposto um programa de monitorização dos indicadores de ruído em fase de construção, devendo, 

para tal, ser considerados os locais de medição utilizados para a caracterização do estado actual e outros 

escolhidos em função da localização dos receptores sensíveis, das frentes de obra e estaleiros e das principais 

vias de acesso de veículos pesados à obra. 

 

A primeira campanha de monitorização deverá ocorrer antes do início da fase de construção e as campanhas 

seguintes deverão ser efectuadas com periodicidade trimestral. 

 

Na fase de exploração, o EIA sugere a realização de uma campanha de monitorização dos indicadores de ruído 

ao fim dos primeiros 6 meses e, depois, de cinco em cinco anos. A eventual ocorrência de reclamações (por 

exemplo, em fase de auscultação a populações) deverá dar lugar a campanhas de monitorização adicionais. 

Considera-se que, em geral, o Plano de Monitorização proposto no EIA é adequado. 

 

Como conclusão parcelar da presente avaliação, considera-se que o Projecto se encontra minimamente 

detalhado e que contém, em geral, os elementos e a informação necessária para o objectivo proposto, 

devendo, no entanto, ser consideradas as seguintes observações: 

 

 Para a caracterização do estado actual, é conveniente averiguar a natureza dos edifícios que configuram a 

situação S10 (Alternativa A2) e, caso se comprove o carácter de receptor sensível, devem ser avaliados os 

níveis sonoros com base numa medição próxima do local, o que não é, manifestamente, o caso do ponto 

de medição PM04. 

 Na avaliação dos impactes, é necessário salientar os que, em fase de construção, poderão ocorrer nas 

situações S05 (Solução A e Solução B do Trecho 2) e S09 (Solução A do Trecho 3) a S12 (Solução B do 

Trecho 3) em virtude da utilização de explosivos em escavações. 

 As medidas de minimização dos impactes negativos previstas no EIA devem prever a implementação de um 

Plano de Fogo. Também poderia ser prevista, no âmbito da melhoria da qualidade sonora actual e futura, a 

correcção da situação S06 (Solução A do Trecho 3) (receptor R06e), por exemplo, através da colocação de 

uma barreira acústica. 

 

 

5.11 Património 

 

De acordo com o EIA, numa primeira fase procedeu-se ao levantamento dos dados existentes na bibliografia, 

PDM e outra documentação e nos inventários patrimoniais na área dos concelhos abrangidos pelo projecto e 

foi analisada a toponímia da cartografia da área a afectar. 

 

Numa outra fase procedeu-se à realização de relocalizações e prospecção selectiva do corredor de 400m 

centrado no eixo da via e das várias alternativas, efectuando-se a prospecção sistemática da ligação à EN 

114. 
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A área que foi prospectada é reduzida, sobretudo no primeiro trecho do traçado, entre o início do mesmo e a 

interligação BA1. No caso da Solução B, onde não há ocorrências identificadas, calcula-se que em cerca de 28 

quilómetros, apenas foram prospectados dois quilómetros.  

 

De facto para projectos desta tipologia, que apresentem alternativas e em fase de Estudo Prévio, é aceite a 

prospecção selectiva, mas tendo em consideração a riqueza arqueológica de algumas áreas, como a dos 

Almendres, os trabalhos efectuados poderão estar a transmitir uma ideia errada da realidade arqueológica 

existente.  

 

Foram assim identificadas e inventariadas 28 ocorrências patrimoniais arqueológicas nessa faixa, destacando-

se na envolvente próxima a Villa romana da Tourega, Imóvel de Interesse Público (IIP). 

Na análise do que o EIA designou como «Classes de valor patrimonial», destacam-se as ocorrências a que foi 

atribuído o valor mais elevado: n.º 16, Anta da Herdade da Bota 2, neo-calcolítico; n.º 22, Horta do Vinagre, 

ponte romana, mas que não foi relocalizada; n.º 23, Aguilhão 1, recinto de cronologia indeterminado mas que 

não foi relocalizado; n.º 24, Campo da Mira 1, menir, neolítico; n.º 35, Moinho do Vinagre, miliário romano 

não relocalizado.  

 

Verifica-se que os trabalhos de campo não só praticamente não identificaram ocorrências inéditas (somente o 

n.º 6, São Brás de Regedouro, achado isolado) como também não permitiram a relocalização de todas as 

ocorrências inventariadas (23 ocorrências), sendo assim muito discutível a avaliação patrimonial efectuada. 

Assinala-se também a total ausência de referências ao património edificado de cariz etnográfico, o que pode 

resultar das características da área a afectar pelo Projecto. 

 

Na avaliação de impactes o EIA considerou duas áreas distintas de afectação dentro do corredor de 400m: 

«área de incidência directa uma faixa de 100metros centrada no eixo do traçado e indirecta o espaço ente o 

limite desta faixa e o limite dos 400 metros da área de prospecção». 

 

De acordo com esse critério, e para a fase de construção, o EIA prevê globalmente eventuais afectações 

directas em 13 das ocorrências patrimoniais identificadas: n.º 1, Sobral das Barras, villa romana; n.º 6, São 

Brás de Regedouro, achado isolado; n.º 7, Monte Novo do Ruivo, mancha de ocupação neo-calcolítica; n.º 10, 

Albardeiras 1, anta, neo-calcolítico; n.º 17, Bota 3, mó manual, neo-calcolítico, n.º 20, Azinheira 2, habitat 

romano e medieval, n.º 22, Horta do Vinagre, ponte romana; n.º 30, Moita da Carne 1, habitat medieval ou 

posterior; n.º 32, Monte da Chaminé 11, habitat romano; n.º 33, Monte da Chaminé 10, pedra com covinhas; 

n.º 34, Monte da Chaminé 9, habitat romano, n.º 36, Coelheira 2, achado isolado, neo-calcolítico; n.º 37, 

Monte de Vale Paraíso de Cima 1, casal rústico romano. 

 

Destacam-se os eventuais impactes directos por trecho e solução, nas seguintes ocorrências: 

- Trecho 1 – sem afectações identificadas pelo EIA; 

- Trecho 2 – Soluções A e A-A1-A, ocorrência n.º 37; 

- Trecho 3 – Soluções A-A2-A e A-A3-A, ocorrências n.º 6, 32, 33 e 34; Soluções A-A3-A e A-A2-A-A3-A, 

ocorrências n.º 7, 32, 33 e 34. 

 

Refira-se que para este último trecho não foi considerado pelo EIA o impacte directo na ocorrência n.º 36, 

Coelheira 2, correspondente a um achado isolado. 
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Em termos gerais, considera-se que a pequena dimensão da área prospectada e a não relocalização de um 

número significativo de ocorrências patrimoniais, não contribui para a escolha segura do corredor 

efectivamente menos desfavorável. Esta situação poderá no entanto ser colmatada na fase de elaboração do 

Projecto de Execução o que deverá implicar ajustes ao projecto quando o mesmo se confrontar com 

ocorrências inéditas com patrimonial significativo.    

 

Relativamente às medidas de minimização para a fase de Projecto o EIA preconiza como medidas gerais, a 

«prospecção sistemática em fase de RECAPE» do traçado seleccionado e de outras áreas de apoio à obra, 

caso dos estaleiros, escombreiras e acessos. Quanto a medidas específicas, propõe acertos no traçado «no 

decurso do Projecto de Execução» e a realização de sondagens de diagnóstico. Para a fase de construção, 

preconiza, na generalidade das acções que impliquem movimentação de terras, o acompanhamento 

arqueológico da obra, bem como a sinalização e vedação das ocorrências e em caso da inevitabilidade das 

afectações, a execução de sondagens de diagnóstico, após a desmatação. 

 

Considera-se que as medidas de minimização preconizadas devem ser ainda sistematizadas e 

complementadas por outras que serão de seguida enunciadas. 

 

Comparação e selecção de soluções/alternativas 

O EIA analisou através das afectações directas e indirectas previstas as soluções/alternativas menos 

desfavoráveis do ponto de vista do factor Património.  

 Trecho 1 - apresenta duas alternativas de traçado, Solução A e a Solução B, que se consideram 

equivalentes. 

 Trecho 2 - com três alternativas de traçado, considerando-se a menos desfavorável a Solução B. 

 Trecho 3 - seis alternativas, considerando-se as menos desfavoráveis as Soluções B e B+B1. 

 

De acordo com os dados disponíveis no EIA aceita-se a análise efectuada, concordando-se com a selecção das 

Soluções menos desfavoráveis enunciadas. 

 

Medidas de Minimização  

Medidas de minimização para aplicação/execução na fase prévia à elaboração do Projecto de Execução: 

1. Dever-se-á efectuar a prospecção sistemática integral do corredor, incluindo ligações, nós, acessos e 

restabelecimentos, numa faixa de 400m, procedendo ainda nessa fase, de acordo com os resultados 

obtidos, a ajustes ao projecto ou a sondagens de diagnóstico. 

2. Todas as ocorrências arqueológicas situadas no corredor seleccionado, já conhecidas e constantes do 

inventário do EIA, deverão obrigatoriamente ser prospectadas. 

3. Os sítios arqueológicos com áreas de dispersão de materiais deverão ser delimitados, e estas últimas 

deverão ter a sua mancha gráfica representada na cartografia. 

4. A prospecção sistemática deverá ser executada criteriosamente por uma equipa de arqueólogos com 

reconhecida experiência de prospecção nesta tipologia de projectos. 

5. Caso as áreas a afectar pela reposição de caminhos, vias, passagens e de sistemas hidráulicos abranjam 

áreas situadas fora do corredor de 400m estudado na fase de Estudo Prévio, dever-se-á proceder à sua 

caracterização integral através da realização de trabalhos arqueológicos, nomeadamente pesquisa 
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documental, bibliográfica e prospecção arqueológica sistemática, procedendo ainda nessa fase, se 

necessário, a ajustes ao projecto ou a sondagens de diagnóstico. 

 

Na fase de elaboração do Projecto de Execução (RECAPE) dever-se-á cumprir o seguinte: 

1. O RECAPE deverá garantir e prever a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e 

contextos a afectar directamente pela obra e, no caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, 

através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da 

sua escavação integral. 

2. Quando por razões técnicas do Projecto não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de 

traçado ou de localização dos respectivos componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio deverá 

ser assumida no RECAPE como inevitável. 

3. A Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a 

implantação dos elementos patrimoniais identificados, deverá integrar o Caderno de Encargos da Obra e 

ser distribuída a todos os empreiteiros e subempreiteiros. 

4. Deverão ser incluídas no Caderno de Encargos todas as medidas referentes ao Património. 

 

Para a fase prévia à obra e de obra o RECAPE deverá prever o seguinte: 

1. Na fase prévia à obra deverá ficar prevista a realização de prospecção arqueológica das zonas de 

estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se 

encontrem fora das áreas já prospectadas ou que apresentaram visibilidade nula ou reduzida a média. 

2. Após a desmatação, deverá ser efectuada prospecção arqueológica sistemática das áreas de incidência 

directa de todas as componentes de obra que anteriormente apresentaram ou que apresentaram 

visibilidade nula ou reduzida a média, bem como ser efectuada a demonstração da sua execução através 

de apresentação de relatório preliminar parcelar. 

3. Já para a fase de obra deve ficar referido que o acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado de 

modo efectivo, continuado e directo por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as 

acções inerentes à realização do projecto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

4. Dever-se-á proceder à sinalização de todas as ocorrências que se situem até 100m da área de 

intervenção do projecto, tomando-se também em consideração as situadas junto aos acessos, estaleiros 

e áreas de depósito ou empréstimo, condicionando a circulação de máquinas da obra, de modo a evitar a 

sua afectação. 

5. Dever-se-á igualmente sinalizar e vedar as ocorrências que se situem até 50m da área de intervenção do 

projecto, condicionando-se a circulação de modo a evitar a sua afectação. 

6. As ocorrências situadas a menos de 25m da área de intervenção deverão ser vedadas com painéis, 

condicionando-se a circulação de modo a evitar a sua afectação. 

7. Antes do início de obra deverá ser entregue uma listagem e uma carta com a indicação das ocorrências 

patrimoniais a sinalizar e a vedar. 

 

 

5.12 Paisagem 

 

O projecto desenvolve-se fundamentalmente na bacia hidrográfica do Sado, apresentando apenas uma 

pequena extensão, cerca de 5km do final das Soluções A e B, na bacia hidrográfica do Guadiana. Na bacia do 

Sado merecem destaque 3 linhas água, por serem consideradas mais relevantes: Ribeira de Alcáçovas, Rio 
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Xarrama e Ribeira de Odivelas, que são intersectadas pelos traçados. Na envolvente mais alargada da área de 

estudo do conjunto dos traçados localizam-se 3 barragens: a Sudeste, Alvito e Odivelas, na Ribeira de 

Odivelas; a Noroeste, Vale de Gaio, no rio Xarrama. Encontram-se ainda duas outras albufeiras de menor 

dimensão: das Torres e da Tourega, a Sudoeste e a Sudeste de Évora, respectivamente. 

 

Definição e avaliação de Unidades de Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada pela identificação e caracterização 

das Unidades Homogéneas que a compõem. Segundo o EIA, e de acordo com Cancela d’Abreu et al. (2004), a 

área em estudo insere-se em dois grandes grupos de Unidades, dentro dos quais se distinguem Unidades de 

Paisagem (UP): 

 

“Terras do Sado”: Grupo que tem como elemento estruturante o Rio Sado, que influencia as características 

morfológicas do território, bem como a actividade humana que ali se desenvolve - vales com campos de 

arroz, ou outras culturas de regadio, a par de zonas mais secas, de pinhais, montados de sobro ou sistemas 

arvenses de sequeiro. A fisiografia é ondulada, pouco pronunciada, exceptuando-se o caso da unidade 

“Montados da Bacia do Sado”, que se destaca um pouco acima dos 200 m. A densidade populacional é baixa, 

exceptuando-se a cidade de Setúbal. 

UP1 – “Charneca do Sado” caracterizada por alguma homogeneidade de planícies arenosas, 

montados com povoamentos mistos de sobro, azinho e pinheiro manso. Alternância entre zonas 

ligeiramente onduladas, com dominância de montados, e vales de dimensão variada conforme a 

hierarquia de afluentes à margem direita do Rio Sado, onde são frequentes os sistemas agrícolas de 

regadio. A utilização do solo, predominantemente florestal e silvopastoril (que não requerem a 

presença humana constante), e as fracas acessibilidades, resultam numa baixa densidade 

populacional. A monotonia desta paisagem é quebrada no entanto pelos vales com regadio, onde se 

sentem diferenças de variabilidade sazonal e onde a presença humana é mais marcada. 

UP2 – “Montados da Bacia do Sado” caracterizada por um relevo relativamente ondulado, com 

predomínio de montados com povoamentos mistos de sobro e azinho com densidades variadas; mais 

densos, e com a presença de matos, em zonas com relevo mais acentuado e vales mais encaixados; 

mais abertos nas zonas menos acidentadas, frequentemente nos planaltos, com sistemas arvenses 

de sequeiro e pastagens, algumas áreas de regadio e pequenas manchas de policultura e olival. 

Inclui algumas plantações de eucaliptos em pequenas manchas, no entanto sem grande notoriedade. 

Com fraca densidade populacional, é nos centros urbanos, bastante densos e de pequena dimensão, 

que se concentra a população. As galerias ripícolas são bem desenvolvidas em vários troços de 

algumas linhas de água, sendo de realçar o Rio Xarrama e a Ribeira das Alcáçovas, constituindo 

elementos lineares estruturantes da paisagem. Na zona do Torrão, percebem-se indícios de 

influência marítima resultantes da proximidade da “Charneca do Sado”, com presença de pinheiro 

manso, que pontuam as estradas antes do Torrão, com relevo ondulado de pastagens e montados 

de azinho. 

 

“Alentejo Central”: Grupo em que o território é predominantemente plano, suavemente ondulado, ou 

pontualmente acidentado. Os usos associados são extensivos, dominando a grande propriedade. Montados, 

pastagens naturais, vinhas, eucaliptais, produção de cereais (em fase de substituição por pastagens ou 

forragens), são alguns dos usos que predominam na malha paisagística desta unidade. O povoamento 
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mantém algumas características tradicionais, muitas vezes associado a “montes”, embora se tenha vindo a 

assistir a uma rápida proliferação em torno dos centros urbanos. 

UP3 – Terras de “Viana-Alvito” apresenta um relevo ondulado e variado, podendo no entanto 

destacar-se, relevos mais pronunciados que marcam presença nesta unidade, como a Serra de Viana 

ou até mesmo a Aldeia de S. Bartolomeu do Outeiro. Ocupada por montados de azinho, intercalando 

com sistemas arvenses e pastagens de sequeiro. A ocupação concentra-se nas vilas, aldeias e 

“montes”, onde se encontram associados os diferentes usos do solo, que se registam na sua 

envolvente. É de destacar a presença de olivais de alguma expressão, bem como vinha.  

UP4 – “Serra de Monfurado” apresenta como características principais: o relevo mais acentuado e 

variado, com uma maior diversidade e densidade de vegetação, que se traduzem sobretudo em 

montados de sobro e azinho associados, na maioria, a cobertos e sob-cobertos de matos. A situação 

orográfica da serra torna-se ainda mais acentuada devido à horizontalidade da sua envolvente. O 

relevo é de natureza xistosa a Oeste e granítica a Este, sendo o granito alvo de exploração 

acentuada nesta região. A ocupação desta unidade é pontuada por quintas e “montes”, alguns dos 

quais de elevado valor patrimonial, organizando-se também a população em pequenas aldeias, como 

é o caso de Guadalupe ou S. Sebastião da Giesteira. A presença de menires, antas, passando pela 

Gruta do Escoural ou até mesmo do Castelo do Giraldo, acresce a esta paisagem uma importância 

significativa e um valor único no panorama histórico-cultural.  

UP5 – “Campos Abertos de Évora” apresenta uma estrutura topograficamente bastante homogénea, 

marcadamente plana a relativamente ondulada. A paisagem outrora do tipo “estepe cerealífera”, de 

carácter único e de grande identidade encontra-se muito associada à cidade de Évora, à qual 

permanece uma presença constante em grande parte da unidade, sobretudo pela sua estrutura 

contrastante e de grande evidência pela sua situação topográfica dominante sobre a restante 

envolvente. É uma paisagem onde a vegetação arbórea não é muito expressiva, considerando-se por 

vezes mesmo inexistente, ganhando significativa expressão a presença de galerias ripícolas, na 

marcação das linhas de água ou de valas de drenagem que ocorrem, as quais se destacam 

sobretudo pela sua linearidade. Nesta unidade a ocupação é dominada pela grande propriedade, que 

se traduz na ocorrência de “montes”, associados na sua maioria a explorações agrícolas ou de gado, 

marcando um tipo de uso dominante. A sudeste de Évora é já expressiva a transição para outro tipo 

de usos, nomeadamente a ocupação por sistemas produtivos diferenciados, como a vinha ou o 

olival, já associados a áreas de regadio e em grande articulação com a ocupação urbana da cidade. 

A natureza granítica do solo confere-lhe potencial para a exploração, destacando-se na paisagem 

através da presença de pedreiras, nomeadamente a Pedreira do Monte das Flores. 

 

No âmbito do EIA, com vista à obtenção de maior detalhe de análise, foram individualizadas subunidades, 

transversais às unidades anteriores. Assim, foram delimitadas as seguintes sub-unidades de paisagem: 

SUP1 – “Estepe cerealífera” constitui a matriz da paisagem, representando mais de metade da área de 

estudo. Caracteriza-se por extensas áreas planas – campo aberto – produtivas, ocupadas por culturas anuais 

de sequeiro e pastagem. 

SUP2 – “Sistemas agro-florestais” corresponde à paisagem de montado, de povoamentos de sobro e de 

azinho aos quais se associam as culturas arvenses, culturas permanentes, forragens e pontualmente a floresta 

de baixa densidade 

SUP3 – “Sistema Húmido” corresponde aos cursos de água, arrozais e outros corpos de água. A galeria 

ripícola surge por vezes associada às linhas de água, sendo constituída por choupos, freixos e carvalhos. 
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SUP4 – “Sistemas agrícolas” paisagem produtiva associada aos solos de maior aptidão. Forma um mosaico de 

culturas que se distribuem segundo o relevo. As cotas mais baixas surgem ocupadas por culturas anuais e 

permanentes de regadio e nas colinas mais suaves surge o olival. 

SUP5 – “Uso florestal” áreas de produção silvícola de floresta mista de eucalipto e pinheiro bravo, surgindo 

por vezes associadas zonas de matos.  

SUP6 – “Uso Urbano/Montes” corresponde aos diferentes padrões que caracterizam os povoamento, desde o 

aglomerado urbano consolidado até ao característico monte alentejano embebido na matriz agrícola. 

Constituindo-se uma referência da paisagem alentejana, portadora de uma forte identidade e tradição, 

destaca-se a Quinta do Duque. Representativo dos aglomerados de maior expressão destaca-se a aldeia de 

São Brás do Regedouro. 

 

Análise visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, dentro de um buffer de apenas 1,1km, com 

base em três parâmetros, Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após 

a análise destes parâmetros e de acordo com a última cartografia apresentada (Aditamento 2), verifica-se o 

seguinte: 

 Grande parte do território atravessado pelo IC33 apresenta elevada qualidade visual, pontualmente baixa 

ou média. No entanto, os 15 quilómetros iniciais, sensivelmente, da Solução A e da Solução B, 

atravessam áreas com alguma expressão, classificadas como tendo baixa qualidade visual, em particular 

no que se refere à Solução A e Alternativa A1. As interligações AB1 e BA1 ocorrem em área de elevada 

qualidade visual, em toda a sua extensão, com excepção de um pequeno troço da interligação BA1. 

 Em relação à Capacidade de Absorção Visual, verifica-se de igual modo que, para todos eles há uma 

predominância de áreas de baixa e média capacidade de absorção visual. Pontualmente ocorrem áreas de 

elevada capacidade de absorção. Os quilómetros iniciais constituem excepção, pois apresentam 

predominância de áreas de média absorção visual, até sensivelmente ao km 17+000 nas Soluções A, A1 

e B e para as extensões compreendidas entre o km 27+000 e o km30+000 na Solução A e entre o km 

26+000 e o km 29+000 da Solução B, embora ocorrendo sempre pontualmente pequenas áreas de baixa 

e de elevada capacidade de absorção. As interligações AB1 e BA1 desenvolvem-se em áreas de pequena 

dimensão de baixa, média e elevada capacidade de absorção, que se alternam. 

 No que se refere à Sensibilidade Visual, globalmente os corredores desenvolvem-se em áreas de elevada 

sensibilidade visual, apresentado pontualmente áreas de média sensibilidade. A excepção recai sobre os 

quilómetros iniciais de ambas as soluções, em que são atravessadas áreas, com maior ou menor 

extensão, de baixa, média e elevada sensibilidade, apesar do predomínio de áreas de média qualidade 

visual. As interligações AB1 e BA1 desenvolvem-se em áreas com elevada sensibilidade visual. Apenas um 

pequeno troço da interligação BA1 se localiza em área de baixa sensibilidade visual. 

 

A Ligação à EN 114 desenvolve-se ao longo de áreas de baixa, média e elevada qualidade visual, com 

predomínio de áreas de baixa qualidade visual, que se situam maioritariamente nos quatro quilómetros 

iniciais, o que corresponde sensivelmente a metade da extensão longitudinal do corredor. No que diz respeito 

à capacidade de absorção, este corredor desenvolve-se numa matriz globalmente considerada de média 

capacidade de absorção. No entanto, o traçado intersecta pontualmente pequenas áreas de elevada e baixa 

capacidade de absorção, sendo que apenas o último quilómetro se desenvolve numa área 

predominantemente de baixa absorção visual. Por fim, este corredor desenvolve-se em áreas de média 

sensibilidade visual, surgindo pontualmente áreas de baixa e de elevada sensibilidade. Excepção para o 
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quilómetro final, que estabelece ligação com a Solução A, que se localiza em área de elevada sensibilidade 

visual. 

 

Identificação e Análise de Impactes na Paisagem 

Na análise global do projecto, o EIA considerou serem situações menos graves, em termos de afectação do 

relevo, as que correspondem aos aterros de altura inferior a 10 metros e extensão inferior a 1000 m, bem 

como as escavações de qualquer extensão, mas inferiores a 10 m de altura. Também as obras de arte, em 

que se verifique, simultaneamente, uma extensão superior a 250 m e uma altura superior a 25 m, foram 

consideradas menos significativas na afectação do relevo, do que as grandes movimentações de terra. Foram 

consideradas como situações mais graves, no que toca à afectação do relevo natural, todas as 

movimentações de terra cuja altura fosse superior a 20 m, sendo estas difíceis de reintegrar na paisagem. 

Tendo em consideração esta classificação, foram posteriormente aplicados 2 factores de ponderação 

considerados fundamentais: “Sensibilidade da Paisagem” e “Potenciais Observadores”. O EIA identifica os 

locais onde se prevê que surjam as ocorrências de projecto mais gravosas pelos movimentos de terra e obras 

de arte que envolvem, e consequentemente os impactes mais significativos. Descrevem-se de seguida os 

mesmos por Trecho. 

 

Trecho 1  

Solução A 

O aglomerado mais próximo é Santa Margarida do Sado, com potencial visibilidade sobre a Solução A e muito 

em particular sobre o Nó 1A de ligação ao IP8. As situações onde se regista um impacte negativo e 

significativo, devem-se à afectação do relevo e por terem lugar próximo ou sobre as linhas de água que 

apresentam elevada qualidade visual:  

- Nó 1A 

- Viaduto 01.A - Vale da Prata - km 0+666-1+136  

- Viaduto 3.1A - Vale da Vinha - km 3+270-3+363  

- Aterro/Escavação - km 3+525-4+212  

 

Solução B 

Esta solução não regista situações muito impactantes, quer pela afectação do relevo natural quer por se 

desenvolver numa área que apresenta um reduzido número de observadores na envolvente. A situação que 

apresenta um impacte negativo com maior magnitude e significado, devido em particular pela alteração do 

relevo natural é o aterro (10-20m) entre os km 0+000 e 0+558. 

 

Trecho 2  

Solução A 

A extensão do território atravessado por esta solução apresenta áreas de baixa, média e elevada qualidade 

visual, não registando grande presença de observadores. As áreas mais expostas visualmente, localizam-se no 

ponto de atravessamento da EN 2, EN 383, sendo que neste último caso a área apresenta elevada qualidade 

visual. Estas duas estradas confluem na povoação do Torrão, que é o aglomerado mais próximo e com 

potencial visibilidade sobre esta solução. Assim, as vias de entrada/saída desta povoação são ambas afectadas 

por este traçado. O atravessamento da Ribeira de Odivelas, faz-se em viaduto e dado a média a elevada 

qualidade visual desta várzea, o impacte visual revela-se significativo. 

Com impacte negativo significativo:  
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  Escavação (altura entre 10-20m) – km 10+544-10+725; km 10+725-11+002; km 27+077-28+000; km 

29+290-29+372; km 29+372-29+610; km 29+610-29+788. 

 Viaduto 11.1A - Ribeira de Odivelas - km 11+002-11+630. 

 Aterro/Escavação - km 14+105-14+378; km 17+300-19+625; km 23+700-27+077.  

 Aterro (extensão> 1000m) – km 21+050-21+335; km 21+535-22+050; km 22+208-22+300; km 

22+550-22+635; km 22+720-22+867; km 22+867-23+255; km 23+255-23+577.  

 Aterro (extensão> 1000m) – km 30+750-31+500. 

 Aterro (altura entre 10-20m) – km 29+788-30+032; km 30+032-30+417. 

 Nó 2A e Nó 3A. 

 

Com impacte negativo muito significativo:  

Aterro (extensão> 1000m) – km 21+335-21+535; km 22+050-22+208; km 22+300-22+550; km 22+635-

22+720; km 23+577-23+700; 

 

Solução A1 

A extensão do território atravessado por esta solução alternativa, caracteriza-se maioritariamente por 

apresentar baixa qualidade visual, excepto e em particular na área de atravessamento da Ribeira de Odivelas 

onde apresenta média a elevada qualidade visual, não registando, no entanto e para toda a extensão grande 

presença de observadores. A proximidade com a várzea do Rio Sado, torna o impacte visual do viaduto, 

proposto para o atravessamento da Ribeira de Odivelas, mais significativo dado afectar a integridade visual 

daquela unidade.  

 

Com impacte negativo significativo:  

- Aterro (altura entre 10-20m) - km 3+150-3+191. 

- Viaduto 3.1A1 - Ribeira de Odivelas - km 3+191-3+750. 

 - Nó 2B. 

- Viaduto 26.1B - Ribeira de Vila Nova da Baronia. 

- Nó 3B. 

 

Solução B 

A extensão do território atravessado por esta solução, caracteriza-se maioritariamente por apresentar elevada 

qualidade visual e um reduzido número potencial de observadores, pelo que o impacte visual das alterações 

do relevo natural não adquirem tão elevado impacte. Assim, as situações que contribuem para um maior 

impacte, far-se-ão sentir na travessia da Ribeira de Odivelas, por ser uma área de elevada qualidade visual e 

nas áreas de cruzamento com a EN 2 e a EN 383, por estarem sujeitas a um maior número de observadores, 

a que acresce as ligações a estas, por nós, tendo ainda associadas as passagens inferiores e respectivos 

aterros. 

 

Com impacte negativo significativo:  

- Escavação (altura entre 10-20m) - km 7+347-7+762.  

- Viaduto 8.1B – Ribeira do Vale da Bica - km 8+758-8+898. 

- Escavação (altura entre 10-20m) - km 8+898-9+772; km 9+845-10+350.  

- Viaduto 10.1B – Ribeira de Odivelas - km 10+610-10+770. 

- Aterro/Escavação - km 10+770-13+059; km 26+820-29+000.  
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- Viaduto 14.1B – Barranco do Rio Seco - km 14+321-14+640.  

- Aterro (altura entre 10-20m) - km 26+000-26+390.  

- Viaduto 26.1B – Ribeira de Vila Nova da Baronia - km 26+595-26+820.  

 

Trecho 3  

Solução A 

Esta solução desenvolve-se em áreas de elevada qualidade visual e as situações de maior exposição visual 

ocorrem nas áreas de cruzamento com a EN 257, linha de caminho de ferro (três vezes), na proximidade da 

linha de caminho de ferro (numa extensão com cerca de 3km), na proximidade da aldeia de São Brás do 

Regedouro. Em particular, nos últimos 5,5km, devido á proximidade do aeródromo de Évora, E.N. 254, E.N 18 

e pela proximidade relativa à cidade de Évora o impacte visual tenderá a ser negativo, em virtude de um 

maior número potencial de observadores. A ligação à E.N. 254 e E.N 18, através do Nó 8A e 9A, 

respectivamente, com passagens inferiores e aterros associados deixa prever que serão áreas que poderão ter 

um impacte visual mais negativo. 

Com impacte negativo significativo:  

 Aterro (extensão> 1000m) - km 31+500-32+250.  

 Viaduto 32.1A km32+610-32+860.  

 Pontão 39.1A – Ribeira da Faleira - km 39+420-39+515.  

 Aterro (altura entre 10-20m) km 40+430-42+265.  

 Pontão 44.1A - Ribeiro do Regedor - km 44+563-44+663. 

 Alargamento P.H.E. 50.1A - Ribeira da Peramanca - km 50+189-50+239.  

 P.H.E. 58.1A – Ribeira da Viscossa - km 58+758-58+958. 

 Pontão 61.1A - Rio Xarrama – km 61+812-61+913. 

 

Com impacte negativo muito significativo:  

- Aterro/Escavação - km 44+663-50+189.  

- Aterro – km 60+625-61+812.  

- Nó 8A e 9A. 

 

Solução Alternativa A2 

Esta solução alternativa, desenvolve-se em áreas de elevada qualidade visual, mas não se registam situações 

com impacte muito significativo devido ao muito reduzido número de observadores permanentes. Nesta 

Alternativa os impactes negativos que se registam devem-se ao: 

- Viaduto 0.1A2 - Rio Xarrama - km 0+141-0+391.  

- Pontão 7.1A2 - Ribeira da Faleira - km 7+250-7+345.  

 

Solução A3 

Esta solução alternativa, desenvolve-se em áreas de elevada qualidade visual, a que acresce a sua maior 

exposição visual, resultante quer da sua implantação se fazer de forma paralela em cerca de 3km, entre a EN 

380 e a linha de caminho de ferro, quer por se desenvolver mais próximo de aldeia de S. Brás do Regedouro. 

Assim as situações de maior impacte negativo decorrem da elevada afectação do relevo natural em áreas de 

elevada sensibilidade paisagística, nomeadamente:  

- Aterro/escavação – km 4+130-6+266; km 6+562-8+622. 

- Alargamento P.H.E 8.1A3 – Ribeira do Ruivo - km 8+622-8+672. 
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- P.H.E 11.1A3 – Ribeira da Peramanca.  

O impacte que regista maior significado é o aterro entre o km 8+672 e o km 11+037. 

 

Solução B 

Esta solução implanta-se em parte, sobre um troço da actual E.N. 254, numa extensão de cerca de 5km. A 

proximidade com o Aeródromo de Évora e com a Cidade de Évora torna esta área mais exposta visualmente, 

a que acresce ser uma área de elevada qualidade visual e por isso mais sensível, dado um maior número 

potencial de observadores permanentes. A proximidade com a EN 18 deixa prever em particular maior 

impacte visual para a área onde se desenvolverá o Nó 7B, aterros e passagem inferior associada, bem como a 

passagem inferior sobre a própria EN 18. Assim as situações que apresentam maior impacte negativo são: 

Com impacte significativo: 

- Aterro (altura entre 10-20m) - km 39+085-39+377; km 39+377-39+530; km 39+530-39+688. 

- P.H.E 42.1 – Ribeira da Fragosa - km 42+950-43+020. 

- Alargamento - P.H.E 50.1B– km 50+950-51+050. 

 

Com impacte muito significativo:  

- Escavação (altura entre 10-20m) - km 35+875-36+725.  

- Viaduto 38.1B - km 38+200-38+500. 

- Aterro (altura entre 10-20m) – km 36+725 38+200; km 38+500-39+085 e km 39+688-41+096. 

- Aproveitamento da Plataforma da E.N.254 - km 48+800-48+845. 

- Aterro/escavação - km 62+410-68+238. 

 

Alternativa B1 

Esta solução alternativa, desenvolve-se maioritariamente em áreas de elevada qualidade visual, não 

apresentando no entanto situações com impacte muito significativo em termos de afectação do relevo. As 

situações, que podem apresentar maior exposição visual, resultam da proximidade à EN 254 e à EN 18 e 

devem-se respectivamente ao Nó 1B1 e ao Nó 2B1. Acresce ainda referir esta solução ter um 

desenvolvimento paralelo à Ribeira dos Souséis, interceptando-a nalguns pontos. O próprio Nó 1B1 sobrepõe 

parte da sua área de implantação a esta ribeira.  

Com impacte significativo: 

- Alargamento P.H.E 0.1B1 – Ribeira dos Souséis - km 0+091-0+136. 

- Nó 2B.1. 

 

Interligação AB1  

Esta interligação, desenvolve-se maioritariamente em áreas de elevada qualidade visual e a presença de 

observadores é reduzida e deve-se à existência dos “montes”. A situação de eventual maior exposição visual 

deve-se à proximidade e ao desenvolvimento aproximadamente paralelo à EN 383. 

Com impacte significativo: 

- Escavação (altura entre 10-20m) - km 0+518-1+025. 

- Aterro (altura entre 10-20m) - km 1+025-1+632. 

 

Interligação BA1 

Esta interligação, desenvolve-se maioritariamente em áreas de elevada qualidade visual e a presença de 

observadores apesar de reduzida, deve-se à existência dos “montes”. A situação de maior exposição visual, 
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será na área de cruzamento com a E.N. 383, devido ao nó de ligação, às passagens superiores e aos aterros e 

escavações que lhes estão associados. 

Com impacte significativo: 

- Nó 1BA1. 

- Escavação (altura entre 10-20m) - km 0+687-0+825; km 0+825-0+952; km 0+952-1+125. 

- Viaduto 3.1BA1 – Rio Xarrama - km 3+907-4+187. 

 

Ligação à EN114 

Atravessa um território de média qualidade visual e média sensibilidade visual na grande maioria do seu 

traçado. No entanto, o facto da sua implantação se fazer segundo a direcção Norte-Sul e de forma não radial, 

comparativamente à maioria das vias existentes, que rodeiam a cidade de Évora, poderá assumir outro 

destaque na paisagem, por contrariar a disposição das actuais linhas estruturantes da paisagem. Acresce, 

naturalmente, a proximidade à cidade de Évora, que apesar dos 5 a 6km que a separam de grande parte do 

traçado, a sua situação privilegiada sobre todo o território envolvente favorece as vistas sobre a área deste 

corredor, podendo potenciar a percepção das alterações introduzidas na paisagem, pela construção e 

presença desta via, reforçada ainda pela sua localização sensivelmente a poente da cidade. Refira-se ainda a 

existência de habitações dispersas, em particular do lado nascente da EN 380. A situação que maior impacte 

local poderá apresentar, deve-se ao Nó 2 de ligação com a EN 380. 

Com impacte significativo: 

- Aterro/Escavação - km 2+489-2+674; km 5+530-6+850. 

- Viaduto 2.1 Lig. EN114 – Ribeira da Viscossa - km 2+674-2+724. 

 

Fase de Construção 

É durante esta fase que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a paisagem, uma vez que 

coincide com a maior parte das acções mais impactantes, das quais resultarão elementos de carácter 

definitivo, tanto ao nível da morfologia do relevo, como dos usos do solo e ainda associados a uma 

desorganização espacial e funcional do território. Os impactes introduzidos vão afectar, necessariamente, não 

apenas a área de implantação da via, como também as áreas temporariamente afectas à obra – acessos, 

estaleiros, depósito de materiais, locais de depósito, zonas de armazenamento, em particular as zonas onde 

se vão realizar movimentos de terra mais significativos.  

 

Os principais impactes paisagísticos negativos desta fase resultarão assim, das seguintes acções: 

 desorganização espacial e funcional - áreas da implementação dos traçados, dos estaleiros, de depósito e 

empréstimo de materiais e parques de máquinas: impacte negativo, temporário, magnitude elevada e 

significativo; 

 introdução de elementos exógenos - centrais de betuminosos e parques de máquinas: impacte negativo, 

temporário, magnitude baixa e significativo; 

 redução da visibilidade - aumento da concentração de poeiras no ar e consequente deposição no espaço 

envolvente: impacte negativo, temporário, magnitude baixa e significativo; 

 criação de um efeito de barreira física - toda a área de construção, acessos e estaleiros: impacte 

negativo, permanente, magnitude média e significativo; 

 alteração irreversível da morfologia natural do terreno - decorrente das movimentações de terra, algumas 

de dimensões significativas: impacte negativo, permanente, magnitude média a elevada e significativo. 
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Os impactes que resultam das terraplenagens para a implantação da plataforma da via, e da sua construção 

propriamente dita, serão os que assumem maior expressão nesta fase, em termos paisagísticos. Tal prende-

se, não só, com a substituição da estrutura visual de referência (nos locais directamente afectados), como 

também com a anarquia generalizada dos locais em construção (cuja intensidade de desorganização variará 

consoante o grau de intervenção). Globalmente os impactes previstos são negativos, directos, de carácter 

temporário ou permanente, de magnitude média a elevada e estarão, em grande parte, associados às obras 

de implementação da rodovia.  

 

Fase de Exploração 

Os principais impactes na paisagem associados à fase de exploração resultam das várias alterações de 

carácter definitivo que decorrem em parte, da fase de construção, sobre a matriz paisagística de referência. 

Os principais impactes paisagísticos negativos desta fase resultarão assim das seguintes acções: 

 introdução de descontinuidades visuais – decorrentes da alteração definitiva do relevo natural e 

implementação de novas infra-estruturas construídas: impacte negativo, permanente, magnitude média e 

significativo; 

 incremento do grau de artificialização - toda a área afecta ao novo eixo viário (com destaque para as 

zonas habitadas e consoante a sua menor ou maior proximidade aos traçados: impacte negativo, 

permanente, magnitude média e significativo. 

 

Tendo em consideração que a paisagem em questão apresenta uma sensibilidade variável, mas 

predominantemente elevada, é de esperar que alguns dos impactes negativos perdurem após a conclusão da 

obra, estando relacionados com a introdução permanente de descontinuidades visuais e de elementos 

exógenos à paisagem (escavações/aterros, passagens superiores, viadutos, nós, etc.). Globalmente os 

impactes previstos são negativos, indirectos, de carácter permanente, de magnitude média e significativos.  

 

Impactes cumulativos 

O IC33 irá atravessar na diagonal um território, globalmente rectangular, circunscrito já por vias similares. Na 

sua proximidade, os empreendimentos semelhantes, cujos efeitos se possam conjugar, potenciando os 

impactes negativos identificados para o presente projecto são: IP11/A2 a Poente; IP8 a Sul em fase de 

projecto e construção; IP2 a Nascente igualmente em fase de projecto e construção; IP7/A6 a Norte em 

exploração. Para além destas infra-estruturas referem-se igualmente eixos ferroviários, previstos, seja no que 

respeita à rede de alta velocidade, seja à nova linha de mercadorias Sines/Évora (ainda que incluindo eixos já 

existentes e potencialmente não vedados).  

 

Dada a dimensão do território atravessado pelo IC33 e uma ocupação humana relativamente baixa, os 

impactes cumulativos apresentam-se pouco significativos. Na fase de construção, os impactes cumulativos 

que se poderão registar relacionam-se com a eventual construção em simultâneo com este itinerário dos 

trechos do IP8 onde se inicia e do IP2 onde termina. Na fase de exploração, os impactes cumulativos com 

outras infraestruturas assumirão uma natureza negativa, por se constituírem como acréscimos para a partição 

do território e consequente efeito barreira, reforçado pela sua natureza vedada, podendo igualmente induzir 

impactes cumulativos nas alterações à morfologia natural do terreno e uso actual do solo, que se repercutirão 

de forma directa nos aspectos estruturais e visuais da paisagem. 
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Impactes Residuais 

A determinação de impactes ambientais significativos determina a adopção de medidas mitigadoras para 

reduzir a significância de tais impactes. Assim, a sua implementação, com incidência no projecto ou nas fases 

de construção e exploração, deve procurar não gerar novo tipo de impactes. Após a sua aplicação, prevê-se a 

ocorrência de impactes residuais, globalmente de menor significância, que são função da maior ou menor 

eficácia das medidas implementadas. 

 

A elevada sensibilidade que o território apresenta, a par da natureza artificial e dimensão de certos elementos 

do projecto - viadutos, passagens superiores e nós – não contribuem para a sua fácil integração. A par destas 

obras de arte, também os taludes de aterro que lhes estão associados constituem volumes que se elevam 

acima da superfície do terreno natural, evidenciando-se da restante envolvente, pela alteração da morfologia. 

Constituem assim, elementos dissonantes da paisagem envolvente e geradores de descontinuidades visuais, 

que permanecerão como impacte residual. 

 

Comparação de Alternativas 

A análise comparativa das alternativas baseia-se na avaliação das situações consideradas mais críticas do 

ponto de vista da paisagem, em cada uma das alternativas. Decorrente do cruzamento das características de 

projecto com a sensibilidade da paisagem, tendo implícitos os potenciais observadores, a sua ponderação 

determina os principais impactes paisagísticos para cada uma das alternativas. Apresenta-se de seguida o 

resultado da análise comparativa de soluções. 

 

Trecho 1 - Solução A / Solução B 

A solução A é considerada mais crítica, porque, apesar da quase totalidade do seu traçado apresentar 

impactes considerados de baixa significância, cerca de 7,2% do mesmo apresenta impactes de média 

significância, que não ocorrem na Solução B. Assim, a Solução B, apresenta-se menos desfavorável. 

 

Trecho 2 - Solução A / Solução A-A1-A /Solução B 

A solução A é considerada como a mais crítica, por apresentar impactes na classe de média significância, não 

presentes na Solução B, em cerca de 62,3% da sua extensão. A Solução A-A1-A apresenta impactes de média 

significância em cerca de 8% do seu traçado. Apesar de um pouco mais extensa (500 m), a Solução B 

apresenta situações menos críticas do ponto de vista paisagístico. A quase totalidade do seu traçado (91,4%) 

apresenta impactes classificados como de baixa significância, mostrando-se assim a menos desfavorável. 

 

Trecho 3 - Solução A / Solução A-A2 / Solução A-A3-A / Solução A-A2-A-A3 / Solução B / Solução B-B1 

Todas as alternativas apresentam impactes muito significativos em perto de 30% do seu traçado, com 

excepção das Soluções B e B-B1, com impactes muito significativos em apenas, respectivamente, cerca de 

15% e 0% do seu traçado. Assim, a Solução B-B1, apresenta-se como a menos desfavorável, sendo a única 

que não apresenta impactes considerados muito significativos.  

 

Em síntese, por trecho, o traçado que se apresenta mais favorável do ponto de vista paisagístico é: Solução B, 

com Alternativa B-B1. 
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             Trechos                  Alternativas                              Hierarquização 

                   1 
A 2 

B 1 

                   2 

A 3 

A-A1-A 2 

B 1 

                  3 

A 5 

A-A2-A 3 

A-A3-A 6 

A-A2-A3-A 4 

B 2 

B-B1 1 

Fonte: EIA -  Junho de 2010, adaptação do Quadro 7.5.4 

 

Interligação AB1 e Interligação BA1 - Não existem situações com impacte significativo ou muito 

significativo, apesar de se verificarem existir situações de afectação elevada no relevo natural, facto que se 

deve a reduzido número de observadores permanentes. 

 

Face à avaliação efectuada, considerando o território, o tipo de intervenção, a distribuição e a frequência de 

locais com potenciais observadores, as ocorrências de projecto responsáveis por impactes, em particular ao 

nível do relevo, determinam impactes negativos, globalmente de reduzida a moderada magnitude, 

pouco significativos a significativos. 

 

A proximidade, a localização e a orientação dos troços finais das alternativas e da Ligação à EN114, em 

relação à cidade de Évora (pela sua preponderância sobre a paisagem envolvente) poderá potenciar a 

percepção das alterações introduzidas na paisagem, pela construção e presença destas vias. É ainda 

merecedor de destaque, o sistema de vistas a partir do Castelo do Giraldo, próximo da povoação de Valverde, 

a poente de Évora, que tendo visibilidade sobre esta cidade, torna esta faixa de território intermédia, 

visualmente mais sensível, sendo precisamente onde se desenvolve o corredor de ligação à E.N.114. Para Sul 

será potencialmente visível parte do traçado da Solução A, que dista, no troço mais próximo, 4 a 5 km.  

A solução que se apresenta como menos desfavorável para o descritor Paisagem é constituída pela 

combinação das soluções: Solução B (Trecho 1) + Solução B (Trecho 2) + Alternativa B-B1 (Trecho 3). 

 

Medidas de Minimização 

A selecção da solução de menor impacte visual na paisagem constitui por si só, um contributo para a 

minimização dos impactes negativos associados à implementação do projecto. Para minimizar o número e a 

magnitude dos impactes negativos, a nova via rodoviária deverá obedecer a critérios de natureza paisagística, 

a considerar desde a fase preliminar de projecto, até à conclusão da obra e ao seu pleno funcionamento. 

Neste sentido, são recomendadas várias medidas a adoptar para a componente ambiental paisagem, umas de 

carácter geral e abrangente, outras específicas para as situações identificadas como mais críticas em termos 

de impactes, para uma melhor integração paisagística da via. 

 

Fase de Construção 

Deverão ser apresentadas medidas e orientações para a fase de construção, tendo em consideração: 

 A vegetação existente, no corredor da infraestrutura, quanto à sua preservação, técnicas de desbaste e 

corte. 
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 Quanto à limitação das áreas de solo a desmatar e decapar, directamente afectadas e para as áreas 

adjacentes às áreas a intervencionar pelo projecto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de 

apoios. 

 O local de armazenamento e conservação/protecção da camada superficial do solo (terra vegetal), de 

forma a evitar a sua erosão e perda. 

 A salvaguarda, de que em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção 

especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas 

exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

 A salvaguarda do intervalo de tempo entre a preparação do terreno e a obra propriamente dita, para que 

seja reduzido ao máximo o período de exposição dos solos, em particular quando em situação de talude.  

 A salvaguarda de que o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado se fará 

em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras no ar e sua 

deposição na envolvente. 

 A salvaguarda de que os acessos abertos com carácter temporário, que não tenham utilidade posterior, e 

os existentes que venham a ser desactivados, no final da obra, deverão ser naturalizados, através da 

apresentação de medidas para a limpeza e recuperação dos solos afectados. 

 A salvaguarda de que após desactivação dos estaleiros e das áreas afectas temporariamente à obra se 

procederá à reposição das condições existentes antes do início dos trabalho, procedendo-se à 

recuperação paisagística das mesmas, como definido no PIRP.  

 A salvaguarda expressa, de que a implementação do Projecto de Integração Paisagística (PIRP) se fará 

de acordo com o progressivo término das obras em cada uma das áreas afectadas durante a fase de 

construção.  

 Assegurar expressamente que será dada assistência técnica à Obra, de forma a garantir a correcta 

implementação do PIRP, assim como das medidas de minimização.  

 A salvaguarda das margens das linhas de água e da vegetação associada às suas galerias ripícolas, 

devendo definir-se uma faixa mínima, igual ou maior que a aplicável do Domínio Público Hídrico, de 

protecção das mesmas, na qual se deverão evitar a compactação, as movimentações de terra, circulação 

das máquinas e viaturas, depósitos de materiais e instalações de estaleiros.  

 

Fase de Exploração 

Deverão ser apresentadas referências escritas para a fase de exploração, que salvaguardem a aplicação das 

orientações técnicas que venham a constar no PIRP, tendo em consideração que: 

 após a concretização da obra, será realizado o acompanhamento periódico, de acordo com o estabelecido 

no Programa de Manutenção e da Garantia previsto no PIRP, de forma a assegurar o cumprimento dos 

objectivos traçados pelo Projecto de Integração e Recuperação Paisagística, devendo ser desencadeadas 

e implementadas todas as medidas minimizadoras/correctivas e/ou compensatórias necessárias, sempre 

que os mesmos estejam em causa. Em particular refere-se: 

a) tomar medidas correctivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas 

em que o sistema de drenagem superficial se encontra danificado ou mal implantado; 

b) toda a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas e ressementeiras, 

respeite os critérios e orientações definidas e estabelecidas no PIRP; 

c) qualquer alteração ao previsto no Projecto de Execução (PIRP) deverá ser submetido à apreciação 

da fiscalização e respectivo Projectista.  
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 Durante a fase de exploração do projecto em estudo deverá ser garantida a manutenção de toda a área 

sujeita a intervenção no âmbito do PIRP, nesse sentido deve ser ajudicado, após a conclusão do prazo de 

garantia da Obra, a execução de operações de limpeza e manutenção. 

 

Estudos e Projecto a entregar em Fase de RECAPE: 

 Todas as alterações que venham a ocorrer decorrentes da elaboração do Projecto de Execução do IC33, 

deverão ser identificadas e avaliadas quanto ao seu novo impacte. Essas alterações devem reflectir-se 

nos diversos estudos solicitados, com apresentação de medidas de minimização adequadas. 

 Deverá ser demonstrado que se procedeu ao estudo da viabilidade de introduzir viadutos, pontes ou 

pontões, em particular na travessia de linhas de água (km 0+000 - 0+558; km 2+700; km 7+000; km 

32+800) ou de proceder ao prolongamento do tipo de atravessamento proposto, no sentido de garantir a 

continuidade destas e o perfil das encostas. 

 Deverá ser demonstrado, que foi equacionada e estudada a viabilidade de ajustamento do projecto ao 

terreno, de forma a reduzir tanto quanto possível os impactes em relação à dimensão e expressão dos 

taludes, em particular os de aterro. 

 Deverá ser demonstrado que foi equacionada e estudada a viabilidade de ajustamento do projecto para 

que os atravessamentos das linhas de água (viadutos, pontes ou pontões) se façam segundo a sua 

perpendicular. 

 Deverá ser apresentado o Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP). 

 Deverá ser apresentado um Projecto de Requalificação das Linhas de Água – Ribeira do Vale da Bica; 

Ribeira de Odivelas; Barranco do Rio Seco; Ribeira de Vila Nova da Baronia; Ribeira da Fragosa; Ribeira 

das Murteiras; Ribeira do Outeiro e Ribeira dos Souséis - e das respectivas galerias ripícolas, para as 

áreas e troços na extensão onde venham a ocorrer perturbações decorrentes da obra, com recurso a 

plantações e outras soluções de engenharia natural (e não as soluções tradicionais) para a recuperação 

das margens. Deve contemplar a sua completa limpeza, descompactação dos solos, recuperação das 

margens e a reconstituição da vegetação com interesse paisagístico e ecológico afectada, com recurso as 

espécies autóctones e características da galeria ripícola local. 

 O desenvolvimento na fase de projecto dos viadutos e pontes e de outras obras de arte em geral, 

previstas para a transposição e restabelecimentos de estradas, caminhos e linhas de água, deverá ser 

feito assegurando tanto quanto possível, a sua integração harmoniosa e esteticamente equilibrada na 

paisagem. Deverão ser efectuados estudos relacionados com os aspectos plásticos e arquitectónicos das 

estruturas, tendo também em consideração o tipo e alinhamento dos pilares, devendo prevalecer 

soluções que apresentem maior vão entre pilares. Deverão ser apresentadas propostas de tipologia dos 

viadutos/pontes, com inserção no respectivo vale. 

 Deverá ser apresentado, com base na bacia visual, uma avaliação dos impactes visuais – classificação e 

medidas - para as áreas previstas para a localização do Estaleiro e área de empréstimo. A bacia visual 

deverá ser igualmente apresentada à escala 1: 25 000. 

 No caso de os estaleiros e outros locais de depósito de materiais, se localizarem junto a estradas ou em 

zonas com maior acessibilidade visual, para minimização do efeito visual dos tapumes (delimitação física 

e de protecção), deverão ser apresentadas propostas de tratamento plástico, para enquadramento 

paisagístico, tendo em consideração o contexto local rural/urbano.  

 Deverá ser apresentado o levantamento cartográfico dos exemplares arbóreos que se encontrem sujeitos 

a regime de protecção, por apresentarem valor patrimonial, ou outros exemplares susceptíveis de serem 

afectados directamente ou indirectamente e que apresentem viabilidade para transplante. Deve ser feita 
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a avaliação da viabilidade do seu transplante, para que possam ser considerados em sede de Caderno de 

Encargos e Medições. No caso das espécies protegidas, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva 

legislação em vigor. Adicionalmente deverão ser apresentadas medidas de protecção e/ou sinalização, 

tendo em consideração as operações de desmatação de forma a serem marcados os exemplares arbóreo-

arbustivos que revelem ter viabilidade para posterior transplante. 

 Deverá ser demonstrado que foi equacionada e estudada uma área e a viabilidade da existência de 

viveiro temporário, para receber eventuais exemplares em situação de transplante, caso se verifique a 

viabilidade dos mesmos. 

 Deverão ser apresentadas medidas e propostas para que o projecto de iluminação a ser elaborado, 

acautele todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a 

poluição luminosa, salvaguardando no entanto as normas estabelecidas de segurança, para este tipo de 

infraestrutura. Deve ser criteriosa a escolha dos tipos de dispositivos – luminárias – e de lâmpadas 

utilizadas na iluminação exterior, assim como a determinação correcta e eficiente da orientação do fluxo 

de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva. Dadas as características da envolvente e 

a proximidade e ocorrência de habitats sensíveis na mesma, os níveis de luminosidade excessiva são um 

factor importante, que contribui para um aumento da atractividade da fauna e por outro lado para a 

dificuldade de percepção da paisagem nocturna. Assim e nestes termos são locais sensíveis as extensões 

de atravessamento dos rios e ribeiras, ZPE de Évora Sul e Norte e outros que possam ser indentificados, 

devendo nesse sentido haver articulação com o factor ambiental “Ecologia”.  

 Deverá ser apresentada para a área do corredor de implantação desta infraestrutura e de outras áreas 

afectas à obra, cartografia com a localização das manchas onde se verifique a presença de plantas 

exóticas invasoras, a estimativa da área e um conjunto de medidas, que contemple a sua eliminação por 

meios físicos ou outros a determinar, dado o seu elevado carácter invasor, de forma a permitir o 

planeamento das acções a realizar. As medidas deverão contemplar cuidados especiais na remoção e 

eliminação eficiente desse material vegetal, tendo em consideração a época de produção de semente, 

sugerindo-se que o seu corte se faça antes do período de floração e frutificação. A decapagem e a 

remoção das terras, das áreas invadidas, deve também ser objecto de cuidados especiais quanto ao seu 

armazenamento e destino final, não devendo ser, em caso algum, reutilizadas como terra vegetal. 

 

Projecto de Integração e recuperação Paisagística (PIRP) 

A elaboração do Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP) deve obedecer a dois objectivos 

principais: recuperar todas as áreas temporariamente afectadas pelas obras (áreas das prospecções 

geológicas, estaleiros, áreas de empréstimo, áreas de depósito, parques de máquinas e de materiais, acessos 

temporários, etc.); e integrar as novas estruturas (obras de arte, restabelecimentos, taludes, nós, muros, 

vedações, passagens hidráulicas, passagens para a fauna, barreiras acústicas, etc.) na Paisagem circundante, 

diminuindo os seus impactes cénicos, e que deverá ir sendo implementado de acordo com o término das 

obras em cada uma das áreas afectadas durante a fase de construção. Deve presidir à elaboração do PIRP, 

uma definição de estratégias de intervenção que preconizem soluções de projecto que integrem medidas de 

minimização gerais assim como específicas para as situações particulares devido à diversidade de situações 

existentes e para as situações identificadas como mais críticas - ocorrências de projecto gravosas - 

identificadas no presente no EIA e outras condicionantes observadas no estudo(s), bem como atender ao 

contexto rural/urbano em que este projecto se insere. Este Projecto, deve identificar as alterações verificadas 

entre o presente Estudo Prévio e o Projecto de Execução, de forma a contemplar e a adequar o PIRP ao novo 
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traçado. Assim, de um modo geral podem-se considerar as seguintes situações que este projecto deverá 

identificar e atender: 

 Deverá identificar e apresentar quais as áreas previstas virem a ser temporariamente afectadas 

associadas a uma proposta de recuperação e medidas preconizadas individualmente para cada uma 

dessas áreas. 

 Deverá identificar e apresentar quais as situações de taludes que deverão ser objecto de tratamento 

de estabilidade, para evitar ou diminuir a ocorrência de eventuais ravinamentos e facilitar o 

estabelecimento da vegetação, associadas a uma proposta de recuperação e medidas preconizadas 

individualmente para cada uma dessas áreas (declives, perfil em “S”, mantas orgânicas, sementeiras 

cautelares, etc.). 

 Deverá apresentar soluções de integração mais adequadas à especificidade das situações 

identificadas no EIA, para a solução B, tidas como mais impactantes: Aterro (10-20m) - km 0+000 e 

0+558; Escavação (altura entre 10-20m) - km 7+347-7+762; Viaduto 8.1B – Ribeira do Vale da 

Bica - km 8+758-8+898; Escavação (altura entre 10-20m) - km 8+898-9+772; km 9+845-10+350; 

Viaduto 10.1B – Ribeira de Odivelas - km 10+610-10+770; Aterro/Escavação - km 10+770-13+059; 

km 26+820-29+000; Viaduto 14.1B – Barranco do Rio Seco - km 14+321-14+640; Aterro (altura 

entre 10-20m) - km 26+000-26+390; Viaduto 26.1B – Ribeira de Vila Nova da Baronia - km 

26+595-26+820; Aterro (altura entre 10-20m) - km 39+085-39+377; km 39+377-39+530; km 

39+530-39+688; P.H.E 42.1 – Ribeira da Fragosa - km 42+950-43+020; Alargamento - P.H.E 

50.1B– km 50+950-51+050; Escavação (altura entre 10-20m) - km 35+875-36+725; Viaduto 38.1B 

- km 38+200-38+500; Aterro (altura entre 10-20m) – km 36+725 38+200; km 38+500-39+085 e 

km 39+688-41+096; Aproveitamento da Plataforma da EN254 - km 48+800-48+845 e 

Aterro/escavação - km 62+410-68+238. 

 Deve identificar e apresentar quais os taludes que se apresentam mais expostos visualmente e que 

deverão ser alvo de plantações com espécies arbustivas e arbóreas autóctones com dimensão 

considerável à data de plantação (árvores com PAP nunca inferior a 12/14 cm; arbustos com altura 

não inferior a 0,5 m).  

 Deve identificar e apresentar quais as áreas de elevada sensibilidade identificadas no EIA, assim 

como áreas urbanas e elementos de património, e contemplar, nas proximidades dos mesmos, a 

criação de cortinas de vegetação estratificadas - arbóreas e arbustivas – não se devendo limitar à 

criação de cortinas verdes lineares e monótonas, tendo em conta as características específicas de 

cada uma delas. Deverá contemplar a criação de cenários diversos, compostos por várias espécies 

arbóreas e arbustivas, distribuídos livremente ou constituindo alinhamentos múltiplos e 

diversificados. 

 Deve identificar e apresentar, caso venham a ser implantadas barreiras acústicas convencionais, a 

sua localização e propostas de integração das mesmas, tendo em consideração, que as plantações 

deverão considerar no mínimo o lado exterior. Deverão se apresentadas e consideradas espécies 

arbustivas, arbóreas e trepadeiras com dimensão considerável à data de plantação (árvores com 

PAP nunca inferior a 12/14 cm; arbustos com altura não inferior a 0,5 m), para que a redução do 

impacte visual das mesmas ocorra tão cedo quanto possível. 

  Deverão ser apresentadas medidas cautelares, abrangentes e detalhadas, que observem a 

salvaguarda e protecção da vegetação existente e a colocar - medidas de protecção à zona 

radicular, fogo, químicos, soterramento, excesso de água, danos físicos e mecânicos. 

 Deve identificar e apresentar quais os locais onde deverá recorrer-se a plantações, em módulo ou 
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não, de espécies arbustivas e arbóreas da flora local.  

 Deve identificar e apresentar quais os locais que serão sujeitos a sementeiras ou a 

hidrossementeira, tendo em consideração que deverão ser feitas temporalmente separadas e com 

espécies herbáceas, sub-arbustivas e arbustivas da flora local. 

 Deverá considerar espécies de árvores, arbustos e herbáceas autóctones na área de intervenção, 

para um maior sucesso das sementeiras e plantações a executar. 

 Deve salvaguardar expressamente que todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem 

conformados e em boas condições fitossanitárias. 

 Deve salvaguardar que sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais 

tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. 

 Deverá identificar, quantificar e localizar o local de plantação dos exemplares arbóreo-arbustivos 

que venham a revelar viabilidade de transporte, considerando situações de criação das cortinas 

arbóreas, que pelo seu porte contribuam para uma mais rápida integração das vedações das áreas 

de estaleiros e outras afectações similiares, minimizando e reduzindo assim o tempo de duração do 

impacte visual.  

 Deverá demonstrar compatibilidade da métrica/espaçamento dos elementos de iluminação pública 

com a métrica da plantação arbórea que ladeia a via, de forma não interferirem mutuamente nas 

suas funções. 

  Deverá apresentar propostas de vegetação, em módulo ou de forma mais naturalizada, 

multiespecífica, estratificada, para a envolvente imediata das passagens hidráulicas, com o fim do 

seu enquadramento, preconizando o estabelecimento de uma modelação mais natural, nas zonas de 

transição, para o terreno existente. As espécies de árvores e arbustos deverão ter em consideração 

as condições edáficas e mais adequadas à paisagem envolvente, sem no entanto comprometer a 

funcionalidade . 

 Deverão ser identificados os locais onde se prevê existir maior sensibilidade e apresentadas medidas 

dissuasoras e de protecção – vedações, paliçadas, sebes vivas - no que diz respeito ao acesso – 

pisoteio, animais e veículos - de forma a permitir a recuperação da vegetação natural e a instalação 

da vegetação proposta, tendo em vista readquirir, manter e preservar a qualidade cénica.  

 O PIRP deverá apresentar um Plano de Manutenção, detalhando os procedimentos a implementar e 

com a calendarização para o conjunto de operações básicas de manutenção do revestimento 

vegetal que o mesmo deve observar - regas periódicas, fertilizações, ressementeiras, 

retanchas/substituição, limpezas, cortes de vegetação, acompanhamento e eliminação das espécies 

exóticas invasoras (observado o período de produção de semente) - e identificar qual o período de 

garantia pós-construção do Projecto, e na fase de exploração, de forma a garantir uma correcta 

instalação e um desenvolvimento eficaz da vegetação proposta. 

 

As propostas a apresentar no PIRP devem demonstrar articulação em estreita coordenação com: 

 as medidas do descritor de Ecologia no que se refere ao enquadramento das passagens e cortinas de 

encaminhamento para a fauna, na recuperação das linhas de água/galerias ripícolas e às medidas 

dissuasoras e de protecção – vedações, paliçadas, sebes vivas - no que diz respeito ao acesso às 

margens, nos locais mais sensíveis e de maior qualidade visual. Assim, bem como, com a escolha de 

espécies autóctones e da flora local, com dimensão considerável à data de plantação, para a formação 

das cortinas de vegetação ao longo da estrada e na extensão correspondente, em particular: nos locais 

de atravessamento dos rios e ribeiras; da ZPE de Évora Sul e Norte ou outros “pontos negros” entretanto 
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identificados, tendo em consideração e caso se justifique, a necessidade de dissuadir o voo numa altitude 

coincidente com a das faixas de rodagem e minimizar a colisão.  

 com o descritor da sócio-economia, nas situações de conflito – proximidade de taludes, barreiras 

acústicas e muros - com as povoações e habitações; 

 com o descritor Património, quanto às soluções de integração, quando em presença de elementos 

patrimoniais ou de elementos de interesse paisagístico, no que se refere às distâncias da vegetação a 

plantar/semear; 

 

 com o descritor Ambiente Sonoro, quanto às soluções de integração das barreiras acústicas, para o 

elenco, tipologia e localização das situações identificadas no EIA ou outras que se venham a identificar no 

Projecto de Execução. 

 
 com o parecer externo da AFN e com as orientações que resultem do “Plano de Delimitação e 

Classificação” dos povoamentos que se sejam aplicáveis. 
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6. PARECERES EXTERNOS 

 

Tal como referido no ponto 2 deste Parecer foram solicitados Pareceres a entidades externas à CA (AFN, DGEG, 

DRE/Alen, DGADR, EDP, Águas do Centro Alentejo, SA, Turismo do Alentejo, e à Entidade Regional da Reserva 

Agricola Nacional do Alentejo), apresentando-se neste ponto um resumo do conteúdo dos mesmos. 

 

Até à data não foram recebidos os Pareceres da EDP e do Turismo do Alentejo. O parecer da DRE/Alet foi 

incluído na consulta pública. 

 

DGEG 

Verificam-se as seguintes sobreposições: 

 Área de Contrato de Prospecção e Pesquisa de Recursos Geológicos – Cu, Pb, Zn, Au e Ag – atribuída à 

empresa MAEPA com n.º de cadastro MNPP00507; 

 Área de Contrato de Prospecção e Pesquisa de Recursos Geológicos – Ba, Pb, Co, Cu, Sn, Fe, Mn, Ni, Au, 

Zn e Pirites – atribuída à empresa Colt Resources Inc com n.º de cadastro MNPP00209; 

 Área de Pedido de Prospecção e Pesquisa de Recursos Geológicos – Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Ta, Nb, W, Sb e 

Mo - concedida à empresa AGC – Minas de Portugal, Unipessoal, Lda. com n.º de cadastro MNPPP171; 

 Área de Pedido de Prospecção e Pesquisa de Recursos Geológicos – Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Ta, Nb, W, Sb e 

Mo - concedida à empresa Eurocolt Resources, Unipessoal, Lda. com n.º de cadastro MNPPP0229; 

 

As empresas detentoras dos direitos foram consultadas tendo que nada tem a opor ao projecto e que o mesmo 

não passa sobre zonas de provável potencial mineiro. 

 

No entanto, é entendimento da Direcção Geral acautelar a eventualidade da existência de recursos no local e 

salvaguardar as condições de segurança actualmente existentes, nomeadamente, no que se refere 

ao cumprimento das disposições referentes às servidões administrativas, distâncias mínimas de segurança e 

restrições de utilidade pública vigentes, as quais se regem pelo disposto na legislação aplicável.  

 

Na sequência da análise feita ao projecto IC3 Grândola (A2) / Évora (IP2) em fase de estudo prévio, verificou-

se não ser expectável que sejam gerados impactes negativos significativos, pelo que esta Direcção Geral, do 

ponto de vista dos Recursos Geológicos, emite parecer favorável aos projectos, não vendo inconveniente à 

implementação dos mesmos desde que sejam adoptadas as medidas de minimização e implementados os 

programas de monitorização propostos no EIA. 

 

DGADR 

A área de intervenção do projecto interfere com o Aproveitamento Hidroagrícola de Odivelas e o 

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva. Consideram que o corredor a ser submetido a projecto de 

execução deve ser o que minimize a interferência com estes Aproveitamentos Hidroagrícolas. A fase de PE deve 

ser elaborada em colaboração com a DGADR com a Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas e 

com o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva. Considera, também, que deverá ser contactada a DRAP.  
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ERRAN 

Foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável ao abrigo da alínea I) do nº1 do art. 22º do DL nº 

73/2009, condicionada à apresentação da definição do corredor e trajecto final, à quantificação da área de RAN 

a afectar e ao pagamento da taxa. 

 

AFN 

1. O traçado atravessa essencialmente território rural; áreas agrícolas (cerca de 50%), áreas agro-florestais 

(25%) e florestais (cerca de 16%). As áreas florestais são constituídas por folhosas diversas (entre estas 

sobreiros e azinheiras), por pinhal e eucaliptal (em menor expressão) e novas plantações. A classificação no 

âmbito florestal não proporciona uma correcta avaliação dos impactes sobre o sector, na medida em que as 

espécies protegidas por legislação específica (sobreiros e azinheiras) poderão ser contabilizadas nos sistemas 

agro-florestais, nas florestas de folhosas e nas florestas mistas. 

 

2. Qualquer uma das soluções e alternativas afecta áreas florestais. 

No Trecho 1, a solução B para além de mais curta, é a que abrange menor área florestal. No Trecho 2, é 

igualmente a solução B a que afecta menor área florestal e dentro desta menor área ocupada por 

sobreiros/azinheiras. Quanto ao Trecho 3, as áreas com ocupação “Florestas de Folhosas” atingida pelas 

diferentes combinações de alternativas são semelhantes, diferenciando nas áreas ocupadas por “Sistemas Agro-

Florestais”, onde consideram “caírem” diferentes estados vegetativos de sobreiros/azinheiras – plantações 

recentes, jovens, adultos, em povoamentos puros e mistos, em núcleos e dispersos. Neste contexto e da leitura 

dos elementos fornecidos, a Solução A parece-nos menos gravosa, não nos sendo contudo indiferentes ao 

propósito da Alternativa A3 relativa à protecção da ZPE de Évora. Só com uma melhor qualidade de informação 

sobre a real ocupação florestal dessas duas soluções será possível optar pela que melhor sirva as duas 

intenções – defesa da ZPE e das espécies protegidas. 

 

3. As implicações de índole legal no sector florestal prendem-se com a aplicação de: 

3.1 – DL 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL 155/2004, de 30 de Junho, que na 

situação do presente projecto implicará a obtenção, a nível ministerial, de uma declaração de imprescindível 

utilidade pública e sem alternativa válida de localização – de acordo com o disposto nos artigos 2º, nº 2, alínea 

2), bem como a constituição de novas áreas de povoamentos nunca inferiores às afectadas pelo corte ou 

arranque de sobreiros e de azinheiras, multiplicadas por um factor de 1,25 (artigo 8º). 

3.2 – DL 173/88, de 17 de Maio, no que respeita ao corte prematuro de exemplares de pinheiro bravo em áreas 

superiores a 2 ha ou de eucalipto em áreas superiores a 1 ha. 

3.3 – Portaria 103/2006, de 6 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 815/2006, de 16 de 

Agosto, quanto às restrições impostas ao corte de resinosas devido ao nemátodo da madeira do Pinheiro com 

vista ao controlo e erradicação dessa doença constante. 

3.4 – DL 174/88, de 17 de Maio, que estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de 

árvores. 

3.5 – DL 327/90, de 22 de Outubro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 54/91, de 8 de 

Agosto, DL 34/99, de 5 de Fevereiro e DL 55/2007, se 12 de Março, relativo á Solução B entre os concelhos de 

Alcácer do Sal, Alvito e Ferreira do Alentejo onde ocorreram incêndios florestais em 2002 e 2009. 

A utilização de terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços 

classificados em planos municipais de ordenamento como urbanos, está condicionada pelo prazo de 10 anos 

nos termos dos citados DL. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2289 

Estudo Prévio: IC33 – Grândola (A2)/Évora (IP2) 

Março de 2011 

3.6 – DL 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo DL 17/2009, de 14 de Janeiro, relativamente a medidas e 

acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, nos termos do 

disposto nos Planos Municipais de defesa da floresta Contra Incêndios dos concelhos atravessados. 

 

O parecer da Autoridade Florestal Nacional é favorável condicionado ao aprofundamento das situações 

referenciadas, em particular o ponto 3.1, em que deverá ser estabelecido, por ocasião da elaboração do EIA 

para a fase de execução do projecto, um Plano de Delimitação e Classificação dos povoamentos, núcleos e 

exemplares significativos de sobreiros e azinheiras na área de projecto a retirar. 

 

Águas do Centro Alentejo 

Referem a existência de uma conduta e de uma área de servidão. 
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

 

A consulta Pública decorreu durante 40 dias úteis entre o dia 3 de Dezembro de 2010 e o dia 25 de Janeiro de 

2011, tendo sido realizada uma reunião técnica de esclarecimento em Évora, no Auditório da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo no dia 11 de Janeiro de 2011. 

  

A Consulta Pública contou com 39 contribuições subscritas por: 

 

 13 Autarquias:  

Câmara e Assembleia Municipal de Alcácer do Sal; junta de Freguesia do Torrão, Câmara Municipal do Alvito, 

Câmara Municipal de Évora, Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, Juntas de Freguesia de Figueira dos 

Cavaleiros e Odivelas, Câmara Municipal de Grândola, Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e S. Mamede 

de Sádão, Câmara Municipal de Viana do Alentejo e Juntas de Freguesia das Alcáçovas e de Viana do Alentejo. 

 

 9 Entidades: 

Administração do Porto de Sines, ANA, Aeroportos de Portugal / INAC – Instituo Nacional da Aviação Civil, 

ANSUB – Associação de Produtores Florestais do Vale do Sado, APCOR – Associação Portuguesa de Cortiça, 

Associação de Agricultores de Grândola, Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça, Direcção 

Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo, ELOS – Ligações de Alta Velocidade e REFER – Rede 

Ferroviária Nacional. 

 

 3 ONGA: 

LPN – Liga para a Protecção da Natureza, QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza e SPEA 

– Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. 

 

 14 Cidadãos / Empresas: 

Agro- Ganedera Gil (Herdades do Seixo, Seixinho e Laboreira do Sobral, Casa Agrícola Condes de Seia (Herdade 

dos Ruivos), Casa Agrícola Nossa Senhora da Paz (Herdade de Vale de Moura), Companhia Agrícola da Quinta 

do Duque, Gerardus Mathias Henri Johannes Roothans e Roothans Agro-Pecuária, Lda. (Herdade do Sobral), 

Jaime Figo (Nossa Senhora da Tourega, Évora), João Eduardo Nunes de Oliveira Santos (Herdade das 

Soberanas de Baixo e do Meio), João Evangelista Fiúza Cabral da Silveira, João Domingos Peixoto e Bourbon 

Cabral da Silveira e Manuel Maria Peixoto e Bourbon Cabral da Silveira (Herdade do Pereira), José Maria de 

Sousa Vaz Freire (Herdade de Vilares), Manuel Jorge Díez dos Santos (Herdade das Almargias), Marco Mugna 

Fragoso Fernandes (Monte do Sobral, Lda), Maria Amélia Nunes Oliveira Santos Ferro Jorge (Sociedade Agro-

Pecuária das Soberanas), Miguel Nuno Mendonça Temudo e Melo (Herdade do Rio Seco da Estrada) e 

Sociedade Agrícola do Monte das Flores. 

 

Foram as seguintes as posições tomadas referentes ao projecto: 

 

 Consideram que o IC33 não deve ser construído: 

 

Subscrevem genericamente esta opinião a APCOR - Associação Portuguesa de Cortiça, Associação de 

Agricultores de Grândola, e as ONGA – SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, LPN - Liga para a 
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Protecção da natureza e QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza e o cidadão Manuel 

Jorge Díez dos Santos. 

 

Efectivamente, consideram desnecessária a realização deste projecto defendendo a hipótese de ser substituído 

com vantagem pelo aproveitamento das vias já existentes, A2 e A6 complementadas com a rede local que 

poderá ser beneficiada.  

 

Justificam esta posição com os seguintes argumentos: 

 Por fragmentar uma vasta área de montado. 

 Por afectar montado de importância económica apara a região e para o país. 

 Por envolver impactes cumulativos no montado já gravosos pela construção do IP8. 

 Por implicar impactes negativos económicos, ambientais e sociais, ecológicos e paisagísticos, na região. 

 Por provocar impactes negativos na Rede Natura 2000 (ZPE de Évora) / IBA Planícies de Évora, na flora, 

fauna, em espécies ameaçadas. 

 Por afectar explorações agrícolas e florestais.  

 Por não resolver nenhum problema de segurança rodoviária. 

 O encurtamento do trajecto nalguns quilómetros não justifica a sua construção. 

 Face à situação económica do país não se justifica realizar esta obra apenas porque faz parte do PRN 2000, 

que consideram desfasado da realidade. 

 Existem auto-estradas que não se encontram saturadas. 

 É possível reabilitar, requalificar e melhorar as vias existentes. 

 

As ONGA defendem mesmo que seja emitida uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável.  

 

A SPEA considera que, ao abrigo do artigo 6º da Directiva Aves, não pode ser alegado o superior Interesse 

Público, não estando reunidas as condições legais para viabilizar qualquer uma da das soluções propostas. 

 

 Consideram essencial a construção do IC 33: 

 

Os municípios de Alcácer do Sal e respectiva Assembleia Municipal, do Alvito e a Junta de Freguesia do Torrão 

consideram ser esta via essencial para desenvolver urgente desta região do Alentejo, por se tratar duma via 

estruturante e por melhorar a mobilidade local, regional e internacional com os impactes económico-sociais 

positivos daí decorrentes. 

    

 Consideram o IC 33 essencial mas propõem outro traçado para o mesmo: 

 

Os municípios de Grândola e Évora consideram que o IC 33, enquanto ligação preferencial Grândola / Évora, 

deveria ter início no Nó de Grândola Norte da A2 e não na continuação do futuro troço do IP8 entre Santiago do 

Cacém e a A2, justificando a sua tomada de posição: 

 

Câmara Municipal de Grândola 

Considera este município que deverá ser revista a proposta de traçado de forma a servir a sua função de 

coesão territorial e articulação física e económica a nível regional, nacional e ibérico devendo o novo traçado 

seguir na continuidade física do IC33 já construído que termina no Nó de Grândola Norte. 
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A execução do traçado entre Sines e Évora permitindo a ligação a Espanha é essencial para dinamizar as 

exportações nacionais, contribuindo para afirmar o Porto de Sines como principal porta atlântica de entrada na 

Europa. O actual IC33 liga o Porto de Sines à A2 e ao IC 1. A ligação a Montemor e a Évora são feitas por vias 

nacionais com um perfil desajustado ao tráfego de pesados colocando problemas de segurança. 

 

A construção do IP 8 permitirá ligar ao Aeroporto de Beja e à fronteira em Vila Verde de Ficalho mas as infra-

estruturas existentes dum e doutro lado da fronteira não são competitivas com as existentes na fronteira de 

Badajoz. 

 

Grândola tem-se vindo também afirmar em termos turísticos com base no Sol/Mar e Golfe atraindo pessoas de 

todo o Alentejo e Espanha.      

 

Assim, é pertinente a continuação do IC33 através do Nó Norte de Grândola pois: 

 Representa uma ligação mais central face ao desenvolvimento económico da faixa litoral; terá um 

impacte no território e económico superior. 

 Serve um maior número de população. Justifica esta afirmação com um quadro comparativo referente 

ao número de habitantes da freguesia de Grândola e das povoações servidas pelo traçado. 

 

Câmara Municipal de Évora 

 

O IC 33 ligará Sines e Évora, por intermédio de Grândola, articulando-se depois, com Espanha, através da A6. 

Esta ligação litoral interior permitirá consolidar uma estratégia regional, nacional e ibérica, ao nível da coesão 

territorial, do escoamento de produtos e de desenvolvimento socioeconómico.  

 

De acordo com o PRN 2000 o IC 33 compreende três lanços: Sines / Nó do Roncão, sobreposição com o IP8, 

Nó de Santiago do Cacém (IP8) / Nó de Grândola Norte da A2 e Grândola / Évora em avaliação.  

 

Assim, a ligação preferencial Grândola/Évora deveria ter início no Nó de Grândola Norte da A2 e não na 

continuação do futuro troço do IP8 entre Santiago do Cacém e a A2. Esta ligação mais directa favoreceria o 

interesse estratégico deste IC.  

 

 Críticas ao EIA 

 

O Estudo de Impacte Ambiental foi alvo de críticas por várias exposições apresentadas no âmbito da consulta 

pública salientando-se, entre outros aspectos: 

 Não identificação e/ou caracterização insuficiente do descritor ecologia (designadamente, fauna, montado 

de sobro e azinho – por não ter entrado em conta com o conceito de povoamento). 

 Não indicação dos custos por alternativas. 

  Discordância da hierarquização atribuída às diversas alternativas/combinações no item referente à sua 

comparação por não ter sido feita uma valoração qualitativa rigorosa dos parâmetros em análise. 

 Inexistência de referências a Condicionantes Aeronáuticas Civis. 
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 Não avaliação da Alternativa Zero tal como exigido pela Directiva Habitats, incluindo nessa Alternativa o 

melhoramento das vias existentes (EN2, EN 257, EN 383, EN 254 ou EN 380), com a construção de 

circulares aos núcleos urbanos. 

 

 Alternativas seleccionadas: 

 

Trecho 1 

 

No que se refere a este primeiro trecho do traçado existem duas Soluções, a Solução A e a Solução B.  

 

A Solução A foi escolhida pelo Município de Viana do Alentejo e pelas Juntas de Freguesia de Azinheira dos 

Barros e S. Mamede de Sádão (Grândola), Alcáçovas (Viana do Alentejo) e Ferreira do Alentejo. Também a 

Administração do Porto de Sines considerou ser esta a melhor alternativa. As justificações apresentadas para 

esta escolha prenderam-se com o facto de: 

 Ser a que melhor serve os interesses da região ao localizar-se mais próximo do cruzamento da A2 com o 

IC1. 

 Exigir menos esforço nas ligações rodoviárias. 

 Ser a que se encontra no sentido do itinerário de ligação a Sines, encurtando o percurso. 

 Mais se adequar ao tráfego esperado, nomeadamente o tráfego de pesados com origem e destino na 

plataforma portuária, industrial e logística de Sines. 

 Ser o traçado mais curto, com melhores características geomorfológicas e melhor enquadramento na 

paisagem. 

 

Seleccionaram a Solução B o município de Ferreira do Alentejo e a Junta de Freguesia de Figueira dos 

Cavaleiros justificando da seguinte forma a sua opção: 

 Ter um custo inferior, o que é importante dada a actual conjuntura económica e financeira. 

 Ficar mais próximo do aeroporto de Beja. 

 Ligar o Aeroporto de Beja e Sines através do IP8, tornando-se desnecessário construir uma nova passagem 

e ficando Évora ligada ao litoral por mais uma via. 

 Menor impacte ambiental. 

 Fomentar o desenvolvimento do concelho de Ferreira do Alentejo, potenciando a ligação a Évora 

permitindo, deste modo, o fornecimento de bens e o escoamento de mercadorias. 

 Permitir a integração económica e cultural do concelho. 

 

Outros traçados: 

 

Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça  

(Parecer realizado a pedido da concessionária da ZCT - Zona de Caça Turística do Outeiro da Mina e refere-se 

aos impactes na mesma.) 

 

Refere o estudo de outras alternativas de traçado, designadamente a Nascente da área ocupada com olival e 

culturas agrícolas permitindo a construção da via com impactes ambientais significativamente menores, 

reduzindo, assim, a afectação dos habitats (sobretudo na área de montado e pinhal) e das populações 

invernantes e não pondo em causa as potencialidades da ZCT do Outeiro da Mina. 
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Impactes identificados neste trecho: 

 Os impactes referidos prendem-se, essencialmente, com a afectação de áreas florestais - montado e com 

as actividades a ele ligadas (pecuária extensiva, caça), e pinhal (pinhas, pinhão), de áreas agrícolas (vinha 

e olival), afectação de regadios, afectando um grande número de agregados familiares da região que 

vivem da agricultura ou de actividades a ela ligadas, quer sejam trabalhadores permanentes ou sazonais 

(apanha da cortiça, das pinhas, poda, azeitona); 

 A Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça salienta a afectação de uma Zona de Caça 

Turística (ZTC do Outeiro da Mina) que verá a área de actividade cinegética muito restringida pela área de 

protecção da rodovia, pela afectação das espécies decorrente do ruído, com consequências negativas muito 

gravosas na sua actividade económica. 

 

Trecho 2 

 

No que se refere a este segundo trecho do IC 33 os traçados propostos incluem duas, as Soluções A e B e uma 

Alternativa A1. 

 

Seleccionam a Solução A e/ou combinação A+A1+A as seguintes autarquias: municípios de Alcácer do Sal, 

Viana do Alentejo e Juntas de Freguesia do Torrão (Alcácer do Sal), Alcáçovas e Viana do Alentejo (Viana do 

Alentejo), entidades: a Administração do Porto de Sines e cidadãos - a Sociedade Agro-Pecuária das Soberanas 

(Torrão). 

 Solução A: Município de Viana do Alentejo Juntas de Freguesia do Torrão, das Alcáçovas, de Viana do 

Alentejo e Sociedade Agropecuária das Soberanas. 

 Solução A+A1+A: Município de Alcácer do Sal e Administração do Porto de Sines.  

 

A opção pela solução A fundamenta-se no facto de: 

 Trazer mais-valias ao nível da mobilidade local, regional, nacional e internacional portuária, industrial e 

logística de Sines. 

 Ser o traçado mais curto, com melhores características geomorfológicas e melhor enquadramento na 

paisagem, beneficiando o tráfego esperado, nomeadamente o tráfego de pesados com origem e destino 

na plataforma logística de Sines.  

 Ser a única Solução que satisfaz o requisito de se situar entre os dois principais eixos verticais IP2 e A2 

para que os principais aglomerados populacionais fiquem a 10/15m do IC 33 ou do IP2. 

 Ser a única solução que poderá resolver a falta de acessibilidades ao Torrão, segunda maior povoação 

do concelho de Alcácer do Sal. 

 Permitir combater a desertificação do Alentejo interior promovendo o seu desenvolvimento económico-

social, apesar de ter custos mais elevados. 

 Permitir libertar mais áreas agrícolas de incidência directa do plano de Rega do Ramal do Alqueva que 

liga à Barragem de Vale do Gaio. 

 Existir uma Zona de Actividades Económicas já em actividade e com expansão prevista em PDM 

(Alcácer) que, conjugada com uma Variante à EN 2 que retirará o tráfego da Vila do Torrão, e a 

proximidade ao IC 33 potenciará a mobilidade de pessoas e bens. 

 Beneficiar o desenvolvimento turístico do concelho de Alcácer com um conjunto de projectos já 

aprovados (ADT2 da Comporta – que se candidatou à realização do Raider Cup 2018; a Herdade da 
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Barrosinha) e outros ligados a actividades equestres, desportivas, e ao enoturismo com melhores 

acessibilidades ao aeroporto de Beja e a Espanha. 

 Servir com qualidade as populações e, genericamente, apresentando menores impactes, nomeadamente 

sobre as actividades agrícolas. 

 Por ser mais curta, movimentando um menor número de terras. 

 Garantir melhores acessibilidades ao concelho de Viana do Alentejo, nomeadamente às Alcáçovas, para 

quem se dirige a Sines, passando pelo Torrão, através da EN2. 

 Ser mais equilibrada por permitir melhor acessibilidade, na ligação a Sines, das três freguesias do 

concelho.  

 

Desvantagens associadas à Solução B: 

 Não beneficia o Concelho de Alcácer e apresenta maiores impactes ambientais negativos. 

 Implica uma maior afectação das zonas agrícolas, o corte de várias explorações pondo em risco a sua 

rendibilidade, nomeadamente das Herdades das Soberanas do Meio e de Baixo e da Sociedade Agro-

Pecuária das Soberanas. 

 Atravessa zonas de regadio e RAN com impactes negativos sobre zonas agrícolas, corte de explorações e 

aumento dos níveis de ruído pelo tráfego previsto de pesados de mercadorias. 

 Apresenta menor facilidade de circulação para pesados por ficar mais próxima de agregados populacionais 

sendo necessário integrar-se na malha existente ou projectar uma nova. 

 

A Solução B foi a escolha preferencial dos municípios de Ferreira do Alentejo e Alvito, bem como da Junta de 

Freguesia de Odivelas (Ferreira do Alentejo) por: 

 Ter um custo inferior em cerca de vinte milhões de euros, importante dada a actual conjuntura 

económica e financeira, tendo em conta a semelhança dos impactes negativos de ambos os traçados. 

 Estar mais próxima do Aeroporto de Beja. 

 Permitir uma ligação mais próxima a Évora facilitando o escoamento e fornecimento de bens o que é 

muito relevante dado o desenvolvimento actual do concelho de Ferreira do Alentejo (projectos como as 

infra-estruturas de rega do Alqueva e os painéis solares). 

 Permitir integrar económica e culturalmente o concelho de Ferreira do Alentejo e a freguesia de 

Odivelas. 

 Por ser a única que contempla um nó no concelho de Alvito, o que se considera essencial para o seu 

desenvolvimento económico e social. 

 Ter um impacte ambiental menor. 

 

Alterações de Traçado da Solução B, caso seja esta a opção escolhida: 

 

 Sociedade Agro-Pecuária das Soberanas / Herdade da Soberana de Baixo (Torrão) 

Havendo margem de deslocação do troço 200 metros para cada lado, poder-se-ia evitar o atravessamento da 

propriedade e a inviabilização do seu projecto produtivo. Assim, solicita-se o desvio do traçado para evitar o 

atravessamento do olival e não colocar em perigo o habitat de aves em perigo de extinção (sisões e cegonhas-

negras). 

 

 Herdade do Rio Seco da Estrada (Odivelas) 
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Solicita um pequeno desvio de 300 m para Oeste, junto à extrema da propriedade vizinha (limite de concelho e 

distrito) o que mitigaria as alterações ao maneio dos animais, à destruição do património florestal, 

possibilitando a preservação das espécies da avifauna. 

 

Afectações: 

Solução B 

Afectação de explorações agro-pecuárias, nomeadamente comprometimento de projecto de regadio da EDIA 

Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, e afectação do projecto financiado pelo IFADAP, 

comprometimento da produção pecuária pela afectação da zona de regadio destinada a alimentação do gado 

existente na propriedade, pela interferência com charca de abeberamento e corte de montado com diminuição 

da lande disponível para alimentação do gado, afectação de montado e de zonas de caça turística. 

 

Trecho 3: 

 

O trecho 3 apresenta duas Soluções, a Solução A e a Solução B. A Solução A, cerca do km 60+500 contempla 

uma ligação à EN 114. O traçado do corredor A inclui ainda duas alternativas, as Alternativas A2 e A3.  

 

 A Solução A+A2 foi a escolhida pela Companhia Agrícola da Quinta do Duque. A justificação para a escolha 

destes traçados foi a seguinte: 

 Passa na extrema Noroeste/Norte da Quinta do Duque sendo a que menos afecta a gestão diária da 

Quinta e o montado de sobro. 

 É menos impactante, no que se refere à gestão da propriedade, uma vez que afecta menor área, menor 

número de cercas e parcelas, menos montado de sobro, zonas de sementeira e menor nº de acessos. 

 O EIA, no Aditamento, considera esta Alternativa mais favorável para a fauna, vegetação hidrogeologia, 

uso do solo, solos e capacidade de uso do solo e áreas de regadio. 

 

 Solução A+A3 foi a escolhida pelo Município de Évora, Junta de Freguesia das Alcáçovas. A justificação 

para a escolha destes traçados foi a seguinte: 

 O tráfego vindo de poente de Évora (Vendas Novas via EN 114) e destino a Beja utiliza actualmente a 

rede viária urbana de Évora, situação que se agravará caso não seja adoptada a solução A que inclui 

uma ligação a esta Estrada Nacional. Caso seja escolhida outra solução a ligação à rede viária nacional 

só poderá ser feita pelos corredores da A6 e IP 2 com custos e tempos acrescidos.  

 A ligação à EN 114 permitirá garantir uma melhor acessibilidade ao futuro Hospital de Évora que se 

localizará a poente da cidade.  

 É a que mais beneficia as Alcáçovas e sugere-se a Alternativa A3 por permitir utilizar numa maior 

extensão da EN 380. 

 Menor afectação da ZPE por passar no seu limite. 

 

A Solução B é considerada mais favorável por autarquias: município e Junta de Freguesia de Viana do 

Alentejo; particulares/empresas: Agro- Ganedera Gil, Agro-Pecuária, Lda. (Herdade do Sobral Alcáçovas), Monte 

do Sobral, Lda, Casa Agrícola Condes de Seia (Herdade dos Ruivos), Herdade de Vilares ( N.ª Sr.ª da Tourega – 

Évora), Herdade das Almargias - se o IC for considerado imprescindível (Alcáçovas, Nossa Senhora da 

Tourega), Sociedade Agrícola do Monte das Flores Sul e Herdade da Pereira (Torre de Coelheiros – Évora). 
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Fundamenta-se esta opção da seguinte forma: 

 Por ser a única que serve a sede de concelho (Viana do Alentejo) e Aguiar na ligação a Sines e a Évora. 

 Por ser menos extensa (cerca de 4,5 km) o que se traduz em custos mais reduzidos.  

 Por salvaguardar o património arqueológico e ambiental. 

 Por ser ambientalmente mais favorável. 

 Por minimizar ou evita os impactes negativos significados em explorações agrícolas e pecuárias existentes 

na zona, de grande relevância económica, social e regional. 

 Por ser a opção que melhor salvaguarda e defende os interesses de todas as partes face aos impactes 

económicos, ambientais e sociais e à afectação da exploração decorrentes da solução A. 

 Por ser a que melhor defende os interesses nacionais, de proprietários e exploradores, não sendo 

necessário expropriar qualquer parcela da exploração agrícola da Sociedade Agrícola do Monte das Flores 

Sul. 

 Por ser a que menos impactes directos causa na Herdade do Pereira ao fazer coincidir o traçado 

maioritariamente com a EN 254, apenas inflectindo para Oeste junto ao Aeródromo de Évora. 

 Por não afectar as zonas de estepes que embora não integram a ZPE albergam um valioso património 

ambiental. 

 Por não afectar os ricos ecossistemas fluviais adjacentes à albufeira do Torres e seus afluentes, 

preservando assim, os aquíferos o que numa zona com escassos recursos hídricos se torna muito 

importante. 

 

Alterações ao traçado: 

 

 Solução A: 

A Sociedade Agrícola do Monte das Flores Sul refere que esta solução dividirá a propriedade dando origem a 

uma parte sobrante de pequenas dimensões pelo que se deveria alterar o traçado em cerca de 100 m para que 

a via passe na extrema entre o Monte das Flores e o prédio confinante. 

 

O traçado escolhido deveria respeitar a linha a preto identificada na planta ente a PSCF.60.1A e a PS 63.1A. 

 

O traçado deveria ainda ser revisto um pouco mais a Norte e a via ser projectada mais a Sul, confinando com a 

Linha de Caminho de Ferro, local onde já existe uma estrada, construída em terreno expropriado pela REFER, 

passando também a P.S. 59.1A por cima da linha do comboio. 

 

 Solução B: 

A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, bem como o Município do Alvito consideram 

muito importante a Ligação à EN 114.  

 

Sugerem, assim, a Câmara e a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo que a Ligação à EN 114 tenha 

continuidade para Sul até ao IC 33, pelo trecho final da Solução A (entre os Nós 7A e 8A) com as adaptações 

geométricas necessárias, utilizando o traçado já estudado e actualmente em Avaliação de Impacte Ambiental. 

 

Sugerem uma ligeira ripagem para Poente do traçado ao km 36+250, dentro do corredor estudado, para 

evitar o atravessamento duma zona de pequena propriedade. 
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Afectações: 

Foram inúmeras as afectações identificadas ao longo dos traçados deste terceiro trecho, designadamente de: 

 Um conjunto de explorações agro-pecuárias comprometendo a sua actividade agrícola, pecuária ou 

silvícola. 

 Montado de sobro e azinho. 

 Áreas de alimentação e/ou dormida, ou invernada de espécies protegidas. 

 Zona de Protecção Especial de Évora que integra uma IBA – Important Bird Area afectando espécies 

protegidas. 

 Propriedades e acessos pela sua divisão e corte de acessos. 

 Captações públicas (proximidade à captação de S. Brás do Regedouro) e privadas (charcas, diminuição de 

afluências à barragem, poluição pela proximidade da rodovia). 

 Empreendimentos turísticos existentes ou previstos (Monte do Sobral, S. Brás do Regedouro, Monte das 

Flores). 

 Património arqueológico. 

 Interferências com domínio público ferroviário: 

 Intercepção pela Solução A da via-férrea em três locais cerca dos km 101+950, 109+000 da Linha 

de Évora e 104+000 da Linha do Alentejo. 

 Intercepção da Alternativa A3 nos mesmos locais, acima referidos, com a Linha de Évora e com a 

Linha do Alentejo ao km 102+300. 

 Intercepção da Solução B com a Linha do Alentejo ao km 110+000. 

 

Conclusões: 

Os pareceres remetidos na Consulta Pública seleccionam, na sua maioria, as seguintes soluções: 

 Trecho 1 – Solução A. 

 Trecho 2 – Solução A. 

 Trecho 3 – Solução B. 

 

Propondo as seguintes Condicionantes / Medidas de Mitigação / Compensação ou Recomendações: 

 

Condicionantes: 

ANA, Aeroportos de Portugal, SA 

 Submeter à ANA, SA o projecto de execução do traçado localizado na vizinhança do aeroporto de Évora.  

 Sinalizar/balizar os elementos constituintes e complementares da via rodoviária que possam enquadra-se 

na definição de “obstáculos à navegação aérea “ Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/.3, de 5 de 

Maio.  

 

REFER – Rede Ferroviária Nacional  

 Disponibilizar à REFER, em fase de projecto de execução, elementos com maior pormenor (também em 

suporte informático AUTOCAD) que permitam identificar e avaliar interferências com o domínio público 

ferroviário. 

 Consultar a REFER quando do desenvolvimento dos projectos das passagens desniveladas para que 

possam ser identificados os condicionalismos à sua realização. 

 Realizar as intercepções ao caminho-de-ferro através de passagens superiores. 
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 Salvaguardar o Domínio Público Ferroviário, nomeadamente o exposto nos artigos. 15º e 16º (Zonas non 

aedificandi e proibições de actividades) do DL 276/2003, de 4 de Novembro. 

 

Medidas de Minimização/ Compensação:         

REFER – Rede Ferroviária Nacional  

 Considerar, caso seja escolhida a Alternativa A2, a supressão da PN ao km 102+280 (tipo A) da Linha do 

Alentejo, e compensá-la com a construção duma passagem desnivelada, uma vez que o Nó do IC33 com a 

EN380 potenciará um aumento de tráfego sobre a mesma. 

 

Associação de Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça 

 Implantação de barreiras sonoras. 

 Colocação de vedação na via para reduzir os riscos de colisão / mortalidade. 

 Construção de passagens para a fauna.  

 Compensação real pela depreciação do potencial cinegético. 

 Implementação de medidas compensatórias para as perdas de habitat e impactes negativos na população 

invernante de pombo-torcaz. 

 

Companhia Agrícola da Quinta do Duque, SA (Vila Nova da Baronia, Viana do Alentejo e Alcáçovas) 

 Ter em conta nos valores a negociar relativos à expropriação de terrenos: a idade dos exemplares de sobro 

e azinho a abater, a sua possível longevidade, o seu estado fitossanitário (o Investimento realizado no 

combate a pragas), a ocorrência recente ou não de descortiçamento e a qualidade da cortiça usualmente 

extraída dessas árvores, de forma a compensar justamente o proprietário, dos prejuízos derivados de 

actividades associadas ao montado, como a criação de gado em regime extensivo. “in extremis o valor da 

compensação deveria ainda reflectir os bens e serviços ecológicos providenciados por este ecossistema, 

nomeadamente o seu papel na sequestração de carbono”. 

 Salvaguardar a mobilidade interna das quintas de forma a minimizar os prejuízos de funcionamento 

imposto pelo traçado: 

 Assegurando as ligações afectadas. 

 Garantindo a acessibilidade a todas as parcelas a serem intervencionadas. 

 Assegurando a continuidade das parcelas fragmentadas dou divididas pela nova via. 

 

Herdade das Almargias (Alcáçovas, Nossa Senhora da Tourega) 

 Considerar, caso se venha a optar pela solução A, uma passagem alternativa para ligar as duas partes da 

propriedade no local onde já existe um acesso. 

 

Casa Agrícola Condes de Seia, SA (Herdade dos Ruivos, N.ª Sr.ª da Tourega, Évora) 

 Mitigar, em fase de projecto de execução, caso seja adoptada a Alternativa 3 de alargamento da EN 380, 

todos os impactes que possam reduzir a viabilidade dos investimentos realizados na Herdade do Monte 

Novo dos Ruivos (km 7+700).  

 Efectuar ligações entre as duas partes da propriedade se for escolhida a Solução A. 

 

Sociedade Agrícola do Monte das Flores Sul 

Caso se opte pela Solução A deverão ser garantidas as alterações propostas: 

 Acautelar nas passagens superiores a passagem de maquinaria agrícola de elevada dimensão. 
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 Respeitar a Passagem superior existente sobre o Caminho-de-ferro ou efectuar uma nova que permita ao 

gado sobrepassar a referida linha, no ponto onde está marcada a PS.CF.60.1A. A garantia deste ponto de 

passagem é essencial para garantir o maneio do gado na propriedade. 

 Garantir a passagem superior de pessoas, animais e máquinas pelo pontão 61.1ª. 

 Garantir a PS 6.1 – Ligação á EN 114 por ser essencial à exploração. 

 Construir uma outra PS, mais a Sul, que permita a circulação sobre a linha de caminho de ferro. 

  

Monitorização: 

ANA, Aeroportos de Portugal, SA 

 Implementar um programa de monitorização que assegure o bom estado e funcionamento ininterrupto das 

balizagens. 

 

Recomendações: 

ANA, Aeroportos de Portugal, SA 

 Consultar a Força Aérea Portuguesa. 

 Consultar as entidades gestoras de meios afectos ao combate de incêndios. 

 

REFER – Rede Ferroviária Nacional  

 Referenciar os locais de implantação das passagens desniveladas ao ponto quilométrico das vias 

atravessadas. 

 

 

 

Comentário da CA: 

Tal como se pôde constatar a apreciação específica efectuada aos vários factores ambientais reflecte já o 

conteúdo dos pareceres remetidos no âmbito desta consulta pública. Os impactes identificados na maioria dos 

pareceres vão ao encontro dos identificados pela CA, ressalvando-se que o Projecto de Execução a elaborar 

deverá integrar os resultados da análise das preocupações e recomendações apontadas no âmbito desta 

Consulta Pública, para a solução que vier a ser aprovada, justificando-se sempre que não seja possível 

satisfazer as pretensões manifestadas. 
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8. ANÁLISE COMPARATIVA 

 

De acordo com a apreciação efectuada pelas entidades que constituíram a CA, na generalidade dos factores 

ambientais avaliados, à excepção do factor ambiental Sistemas Ecológicos, não foram identificados impactes 

negativos significativos cuja significância inviabilizasse alguma das soluções propostas. Pode-se verificar pela 

análise efectuada pelas várias entidades que constituem a CA, que existem situações onde não é possível face 

aos impactes identificados, quer para a totalidade dos Trechos, quer para alguns deles, diferenciar claramente 

uma solução mais favorável, existindo mesmo várias situações onde a significância dos impactes negativos é 

muito semelhante sendo indiferente a opção por uma solução, ou situações onde não foram mesmo 

identificados impactes negativos significativos em qualquer das soluções em avaliação. Existem, também, 

alguns casos em que dentro do mesmo factor ambiental, a solução menos desfavorável para um determinado 

Trecho depende do parâmetro/aspecto em causa.  

 

Assim e tendo em consideração o atrás exposto considerou-se o factor ambiental determinante nesta 

avaliação os Sistemas Ecológicos, uma vez que foi neste factor que se identificaram impactes negativos que 

impossibilitam a aprovação de algumas das soluções em avaliação. Para este factor os impactes com maior 

significância far-se-ão sentir sobretudo sobre duas zonas: nos Trechos 1 e 2, pela afectação do habitat 

montado, do gato-bravo, e possivelmente, também, sobre o rato de Cabrera e cegonha-preta e no Trecho 3, 

sobre as aves estepárias que se encontram no anexo A-1 da Directiva Aves, sendo que neste Trecho é 

interceptada a ZPE de Évora. 

 

Assim, e para os Sistemas Ecológicos, considerou-se: 

 Para o Trecho 1 - A solução B é a menos impactante, em primeiro lugar porque a área de afectação do 

habitat montado é menor e em segundo, porque atravessa uma zona de transição de montado para 

pastagens mais abertas, ao contrário da solução A que atravessa uma área de montado mais denso, com 

mais área de matos, numa mancha mais extensa e com conectividade com a envolvente. Este ponto da 

conectividade é importante não só ao nível do habitat, por si, mas como suporte de presença do gato-

bravo. 

 Para o Trecho 2- A solução B afecta menor área florestal e dentro desta menor área ocupada por 

sobreiros/azinheiras. Em termos de afectação dos valores que se encontram dependentes das principais 

linhas de água, os impactes podem ser ligeiramente maiores na solução B, devido à presença de cágado-

carapaça-estriada na ribeira das Soberanas. No entanto, há que considerar que se trata de um impacte 

negativo pontual, com ocorrência durante a fase de construção e passível de serem tomadas medidas de 

minimização adequadas. Enquanto a adopção das alternativas A corresponde a impactes negativos que 

far-se-ão sentir tanto na fase de construção como de exploração, ao nível de maiores áreas de destruição 

de habitat, por si e de suporte de vida, e consequentemente ao nível de efeito de 

barreira/perturbação/atropelamento dos mamíferos. Ponderado, os dois impactes, considera-se de optar 

pela solução B no Trecho 2. 

 Para o Trecho 3 - Em termos dos valores naturais da ZPE de Évora não se pode considerar a população 

da mesma isolada do que se passa na sua envolvente, nomeadamente quando se trata de duas espécies 

prioritárias (sisão e peneireiro-das-torres). Em primeiro lugar existe claramente uma afectação de núcleos 

de elevada densidade de sisão durante o período reprodutor, que terá repercussões na dinâmica da 

espécie dentro da área classificada. Em segundo lugar, com o aumento do tráfego de 20% anualmente, 
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existe claramente um risco acrescido de atropelamento de indivíduos de peneireiro-das-torres da colónia 

do Tojal e um aumento da perturbação. A afectação da principal colónia de peneireiro-das-torres poderá 

vir a ter repercussões ao nível do recrutamento das colónias que se encontram no interior desta ZPE. 

Acresce ainda a aplicação da Directiva Aves ao nível de todo o território nacional, em concreto do artigo 

11º do Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro, que refere que é necessário salvaguardar as áreas de 

reprodução e repouso dessas espécies mesmo fora das áreas classificadas. Assim sendo, e dada a 

importância do núcleo de sisão e da colónia de peneireiros a nível nacional, pois representa 7% da 

população total, as alternativas A-A3-A e A-A2-A3-A não deverão ser seleccionadas. A solução B, única e 

exclusivamente, permite aproveitar o traçado existente. Este facto não criará impactes negativos 

significativos sobre as aves estepárias que já se habituaram a este factor de perturbação, tanto que os 

pontos de escuta mais perto da estrada têm menores números de machos de sisão em parada. No 

entanto, não se pode deixar de ter em conta que é previsível o aumento de tráfego na ordem dos 20%, 

pelo que haverá sem dúvida um maior risco associado, nomeadamente no que diz respeito ao 

atropelamento. A solução B, do Trecho 3, é também a mais favorável em termos de conservação de área 

de montado e de atravessamento das principais linhas de água, rio Xarrama e ribeira de Peramanca. 

 

Assim, e para os sistemas ecológicos a Solução B de cada Trecho é a que apresenta impactes negativos 

menos significativos, emitindo-se parecer desfavorável às alternativas com impactes negativos de elevada 

significância, nomeadamente às Soluções: A do Trecho 1, A e A-A1-A do Trecho 2, A, A-A2-A, A-A3-A, A-A2-

A3-A e B1 do Trecho 3. 
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9.CONCLUSÕES 

 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 

197/2005, de 8 de Novembro, e à Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, a Estradas de Portugal, SA, apresentou, 

na qualidade de entidade com competência para a autorização do projecto, para procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental, o Estudo de Impacte Ambiental relativo ao Estudo Prévio do “IC33 – Grândola (A2) – Évora 

(IP2)”.  O projecto enquadra-se na alínea b) do nº 7, do Anexo I da referida legislação. O proponente do 

projecto é, também, a EP, SA. 

 

O IC33 é uma via prevista no Plano Rodoviário Nacional, que liga Sines a Évora. O troço em estudo, Grândola 

(A2) / Évora (IP2) permite reforçar as ligações regionais (litoral/interior), mas também ao Norte e Sul do País 

e mesmo a Espanha.  

 

O traçado inicia-se no IP8, o qual foi já sujeito à respectiva AIA (IP8 – Santiago do Cacém/Beja e IP2 - 

Variante Poente e Variante Nascente de Beja) e tendo na zona em causa os RECAPE sido, também, já 

aprovados (Lanço D2 - IP8 - Nó de Grândola Sul (IP1)/Figueira de Cavaleiros e IP8 - Lanço B – Nó de 

Grândola Sul (IP1)/Figueira de Cavaleiros. 

 

A via rodoviária, de acordo com a informação constante do EIA, terá um papel fundamental no 

desenvolvimento económico e social da região Alentejo, quer por introduzir melhorias significativas nas 

acessibilidades regionais e no escoamento de produtos, quer por permitir estabelecer as ligações entre o 

Porto de Sines e Évora e, daí, até à fronteira do Caia. Os principais objectivos que se propõe alcançar, são: 

 Reforçar as acessibilidades regionais (ligação litoral/interior). 

 Reforçar as ligações quer ao Norte e Sul do País, quer a Espanha. 

 Estabelecer ligações entre Porto de Sines e Évora e daí à fronteira do Caia. 

 Promover o desenvolvimento económico e social regional. 

 Introduzir melhorias significativas nas acessibilidades e facilitar o escoamento de produtos. 

 Reforçar a segurança rodoviária. 

 

Refere-se, ainda, no EIA que a previsível implementação de diversos projectos na região alentejana, a par da 

beneficiação de outros, seja, ao nível de infra-estruturas portuárias, ferroviárias ou mesmo aeroportuárias, ou 

projectos de regadio (Alqueva), de vinha ou mesmo turístico, permitem antever um aumento significativo da 

actividade económica, o qual se pretende sustentável, onde as infra-estruturas de transporte assumem uma 

importância relevante, seja na sua dinamização, seja na sua sustentação. 

 

A rede viária neste corredor, entre Grândola e Évora, é actualmente constituída por estradas nacionais 

(nomeadamente a EN254, EN257, EN259, e EN380) com reduzidos níveis de serviço, apresentando 

características geométricas manifestamente insuficientes, que constituem condicionalismos importantes à 

circulação rodoviária, e que são responsáveis pelos elevados tempos de percurso praticados, pela baixa 

velocidade de circulação e ainda, pelos níveis de sinistralidade manifestados nesta região. 
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Assim, considera-se no EIA que o desenvolvimento deste projecto é fundamental para a consolidação do IC33 

no seu todo, contribuindo para a afirmação deste Itinerário Complementar como efectivo corredor transversal 

da região, cumprindo tempos de percurso inferiores, a par de uma maior segurança rodoviária. 

 

O lanço do IC33, em avaliação, apresenta uma extensão aproximada de 70 km, tem início no Nó com o IP8 

(junto à povoação de Santa Margarida do Sado), e termina no Nó Nascente de Évora (IP2), inserindo-se nos 

concelhos de Grândola, Alcácer do Sal, Ferreira do Alentejo, Alvito, Viana do Alentejo e Évora. 

 

Os traçados estudados têm por base 2 corredores fundamentais, designados de Solução A e Solução B, para os 

quais foram consideradas 4 alternativas (A1, A2, A3 e B1) e 2 interligações (AB1 e BA1), e apenas no caso da 

Solução A, uma ligação à EN114. 

 

Devido à extensão dos traçados, e ao elevado número de alternativas possíveis (35 alternativas que resultariam 

da combinação de todas as hipóteses de traçado entre o início e o final do lanço) optou-se por dividir os 

traçados em Trechos nos pontos de interligação das soluções alternativas de traçado, de forma a configurar 

uma melhor comparação entre as diferentes alternativas em apreço, resultando 3 trechos: 

 Trecho 1 – com cerca de 6,4 km na Solução A e 5,5 km na Solução B, inicia-se no Nó com o IP8 em ambas 

as soluções e termina na zona de Lamas, onde as soluções se interligam. 

 Trecho 2 – inicia-se no final do Trecho 1 em ambas as soluções, e termina na zona das interligações AB1 e 

BA1 (na zona de Outeiro da Mina), aproximadamente ao km 31+500 da Solução A e ao km 29+500 da 

Solução B. 

 Trecho 3 – inicia-se no final do Trecho 2, na zona das Herdades dos Albardeiros, dos Marmelos e do Pego 

do Coito, e termina no Nó com o IP2 – Variante Nascente de Évora (actualmente em fase de estudo), ao 

km 74+639 da Solução A e ao km 68+238 da Solução B. 

 

A transição entre os Trechos 1 e 2 ocorre na zona onde os traçados das Soluções A e B são coincidentes, 

enquanto a transição entre os Trechos 2 e 3 é assegurada por intermédio das interligações AB1 e BA1. 

 

Para a avaliação de impactes deste projecto a Comissão de Avaliação considerou e ponderou os pareceres 

sectoriais emitidos pelas entidades que a constituem, os pareceres solicitados às entidades externas, os 

resultados da consulta pública efectuada e a visita ao local. 

 

Assim, e de acordo com esta metodologia considerou-se que os principais impactes positivos, resultantes da 

implementação do projecto se farão sentir ao nível da sócio-economia e serão resultantes, na fase de 

construção pela potencial criação de emprego e revitalização do tecido económico dos concelhos e, na fase de 

exploração pelo facto deste IC se assumir como um projecto estruturante e uma mais-valia para a melhoria 

da conectividade e reforço urbano-territorial e regional. Este lanço do IC33 destina-se a melhorar as ligações 

rodoviárias do Porto de Sines, pelo que se salienta a importância do projecto a nível regional, apresentando 

um conjunto de mais-valias de valor considerável. 

 

Tal como se referiu no capítulo anterior o factor determinante nesta avaliação foi os Sistemas Ecológicos, pelo 

que se referem de seguida os principais impactes negativos e significativos que se farão sentir neste factor:  
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Habitats, Mamíferos e Fauna associada às zonas húmidas:  

Em termos de mamíferos e restante fauna aquática, os impactes negativos far-se-ão sentir de forma mais 

acentuada nas soluções que atravessam as principais ribeiras e as manchas de montado de maiores 

dimensões. São portanto previsíveis os seguintes impactes: 

 Risco de afectação directa da fauna aquática por captação de água ou colmatação com terra dos pegos 

junto e no local de obra. Este risco é sobretudo maior nas principais linhas de água identificadas, como o 

rio Xarrama e ribeiras de Peramanca, Soberanas e Odivelas e sobretudo no que diz respeito às espécies 

piscícolas; este risco, a concretizar-se, em situação de pego com espécies piscícolas com estatuto 

desfavorável, traduzir-se-á num impacte negativo, directo e com probabilidade de ser significativo. 

 Destruição de vegetação ribeirinha; a destruição dos habitats 91B0 e 92A0 nas zonas de cruzamento da 

estrada com estas faixas traduzir-se-á num impacte negativo, directo e reversível, tendo em conta a 

capacidade de recuperação da vegetação ribeirinha.  

 Perturbação das comunidades de mamíferos. A perturbação, durante a fase de construção, poderá ter 

implicações imediatas como a mudança de local de reprodução. Nesta fase o nível de impacte negativo 

pode ser significativo se a desmatação do terreno ocorrer durante a época de reprodução e sobre as 

espécies com estatuto mais desfavorável. 

 Destruição de colónias de rato de Cabrera. Tendo em conta a informação existente do anterior troço do 

IC 33, existe uma potencialidade elevada de ocorrerem colónias desta espécie no troço em análise, pelo 

que os impactes são previsíveis, negativos, muito significativos e irreversíveis. 

 Destruição do habitat montado. A destruição de uma faixa de montado para a construção da estrada 

traduzir-se-á num impacte negativo, directo e significativo quando o mesmo se encontra em situação de 

povoamento conforme o Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho. 

 Efeito de barreira, uma vez que o traçado do IC será vedado, a via funcionará como um verdadeiro 

obstáculo à passagem e à conectividade das espécies. Este aspecto é determinante para a comunidade 

de mamíferos existente nos dois primeiros trechos, dos quais se destaca o gato-bravo, o rato de Cabrera 

e a lontra. Traduzir-se-á num impacte negativo com potencialidade de vir a ser significativo no caso do 

gato-bravo e do rato de Cabrera. 

 Aumento da fragmentação por impacte cumulativo com as estradas existentes, uma vez que a maior 

parte da via desenvolve-se em traçado novo. Existe claramente um aumento da fragmentação do habitat 

dos mamíferos e anfíbios (espécies mais vulneráveis a este efeito). 

 Aumento do risco de atropelamento de anfíbios e de mamíferos de pequeno e médio porte (ex: gato-

bravo e rato de Cabrera).  

 Aumento da perturbação - A médio/longo prazo o aumento de perturbação humana em áreas até aqui 

tranquilas traduz-se na diminuição da área de habitat favorável para reprodução, refúgio e ocorrência de 

espécies mais sensíveis podendo no limite levar ao desaparecimento das mesmas da área de 

implementação da infra-estrutura e sua envolvente. Para além da perda de tranquilidade, o acesso 

facilitado a essas zonas poderá aumentar o nível de perturbação. Estes impactes negativos serão maiores 

sobre o gato-bravo e o rato de Cabrera. 

 

Avifauna fora de área classificada: 

 Perturbação de um possível casal de cegonha-preta. A confirmar-se a existência de um casal de cegonha-

preta na área de um dos corredores, ocorrerá o abandono do ninho, sendo o impacte negativo muito 

significativo uma vez que representa mais de 1% da população nacional. Tendo em conta que apenas se 
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conhece o local de alimentação e as cegonhas-pretas podem alimentar-se a mais de 5 km do ninho, 

qualquer das soluções pode vir a ser prejudicial. 

 Destruição/perturbação da área de alimentação, neste caso da barragem que aparentemente apresenta 

condições de tranquilidade e de disponibilidade alimentar para que o casal permaneça o Inverno na 

herdade. É expectável que o impacte seja negativo com probabilidade de ser muito significativo uma vez 

que se desconhecem quais são os outros locais de alimentação. 

 

Avifauna/ZPE de Évora: 

Salienta-se que o Trecho 3 interfere com a ZPE de Évora Norte e Sul bem como com a IBA de Évora. O 

corredor das soluções A intersecta ligeiramente o limite norte da ZPE Évora Sul afastando-se de seguida. A 

solução B, corredor a sul, atravessa a ZPE Évora Sul sobre a estrada nacional existente. Ambas as soluções 

terminam na desembocadura com o IP2 no limite da ZPE Évora Norte.  

 

Em termos das aves estepárias e da conservação da integridade da ZPE de Évora, os impactes negativos mais 

relevantes são: 

 Destruição do habitat estepário principalmente por construção de novos traçados, uma vez que o 

alargamento é pouco expressivo. Este impacte negativo é significativo sobre as populações de sisão, 

quando se tratam de novos traçados. As alternativas que mais contribuem são qualquer das soluções A e 

a solução B1 do Trecho 3. 

 Perturbação durante a fase de construção dos locais de reprodução de sisão, abetarda e peneireiro-das-

torres. 

 Perturbação, durante a fase de exploração, da qual resultará no efeito de exclusão ao longo dos traçados 

novos, essencialmente sobre o sisão e o grou. Tendo em conta a proximidade da colónia de peneireiro-

das-torres e o aumento anual de 20% do tráfego existe um maior efeito da perturbação sobre a colónia, 

sendo este impacte certo, negativo e com forte probabilidade de ser significativo, uma vez que afecta 7% 

da população nacional desta espécie. As alternativas que mais contribuem para este impacte são 

qualquer das soluções A e a B1 do Trecho 3. 

 Aumento da fragmentação. A solução B1, atravessa uma extremidade da ZPE transversalmente deixando 

entre a estrada existente e o novo traçado uma área em situação de enclave, dentro da ZPE, e portanto 

com menor qualidade de habitat para as espécies estepárias, que necessitam de espaços amplos e livres 

de barreiras. 

 Aumento da mortalidade por atropelamento, que será tanto maior quanto maior for a área de habitat 

estepário atravessado e o tráfego associado. Tendo em conta a proximidade da colónia de peneireiro-

das-torres e o aumento anual de 20% do tráfego, existe um maior risco de atropelamento de peneireiros-

das-torres. Este impacte é negativo e com forte probabilidade de ser significativo para esta espécie, 

sendo que qualquer das alternativas A contribuem para ele. 

 

Para os restantes factores ambientais, que não se consideraram determinantes, refere-se um breve resumo dos 

principais impactes negativos identificados: 

 Uso Actual do Solo: O traçado atravessa essencialmente território rural; áreas agrícolas (cerca de 50%), 

áreas agro-florestais (25%) e florestais (cerca de 16%). As áreas florestais são constituídas por folhosas 

diversas (entre estas sobreiros e azinheiras), por pinhal e eucaliptal (em menor expressão) e novas 

plantações. Qualquer uma das soluções e alternativas afecta áreas florestais. No Trecho 1, a solução A, 

para além de mais extensa, abrange maior área florestal. No Trecho 2, é igualmente a solução A a que 
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afecta maior área florestal e dentro desta maior área ocupada por sobreiros/azinheiras. Quanto ao Trecho 

3, as áreas com ocupação “Florestas de Folhosas” atingida pelas diferentes combinações de alternativas 

são semelhantes. 

 Ordenamento do Território: Relativamente aos Planos Regionais de Ordenamento Florestal do Baixo 

Alentejo, Alentejo Central e Alentejo Litoral, os traçados propostos para o IC33 atravessam “zonas críticas 

do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios”; “corredores ecológicos”;“zonas afectadas 

(PROLUNP)”. Considera-se que a concretização do projecto poderá constituir um impacte negativo, tendo 

em consideração quer os objectivos de um plano desta natureza, quer os objectivos para as zonas 

sensíveis para a conservação da natureza interferidas pelos traçados, sendo, nesta perspectiva, os 

corredores ecológicos (dois corredores) os mais sensíveis atendendo ao papel que desempenham em 

termos de preservação ecológica, pelo que os impactes poderão revestir-se de maior significância. 

 Solos: afectação directa de solos (cerca de 206ha nas soluções B e 228ha nas soluções A) e afectação de 

áreas RAN (cerca de 33ha nas Soluções A e 40ha nas Soluções B). Afectação de áreas de regadio. 

 Recursos Hídricos: atravessamento da Zona de Protecção do Aquífero de Évora; atravessamento de linhas 

de água. 

 Sócio-Economia: em todas as Soluções se verifica a intersecção de propriedades com afectações das suas 

áreas agrícolas e respectivas infra-estruturas, no entanto não existindo interferência com os respectivos 

núcleos urbanos das mesmas. 

 Património: afectação directa de ocorrências patrimoniais nos Trechos 2 e 3 nas Soluções A. 

 Paisagem: afectação do relevo, com aterros e escavações de dimensões superiores a 10m e proximidade a 

linhas de água de elevada qualidade visual, sendo que a solução em que os impactes são mais 

significativos são as Soluções A onde existem situações mais críticas.  

 

Em termos de Consulta Pública, foram recebidas 39 participações, provenientes de Autarquias - 13, Entidades - 

9, ONGA – 3 e Cidadãos/Empresas - 14. O IC33 foi considerado essencial por permitir a ligação entre Sines e 

Espanha, embora a afectação negativa muito significativa de montado tenha levado algumas exposições como 

as das ONGA a considerar como alternativa a beneficiação/requalificação das vias existentes. Entre os impactes 

negativos, identificados nos pareceres recebidos, salientam-se os que ocorrerão nas explorações agrícolas, nas 

áreas de regadio, nas zonas de caça turística e na ZPE/IBA de Évora.  

 

Tendo em conta os impactes positivos do projecto, o facto de na fase de Projecto de Execução os impactes 

negativos significativos, acima identificados, poderem ser minimizados, e o resultado da comparação de 

alternativas efectuado no ponto anterior, considerou-se que a Solução ambientalmente menos desfavorável é a 

Solução B para os 3 Trechos em avaliação. 

 

Assim, e tendo por base a apreciação específica dos factores ambientais determinantes, os pareceres emitidos 

pelas entidades externas e os resultados da consulta pública efectuada, a Comissão de Avaliação, ponderando 

todos os factores em presença, emite Parecer Favorável à Solução B, para todos os Trechos, 

condicionado à implementação/execução/integração na fase de Projecto de Execução das Condicionantes, 

Estudos, Projectos, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização indicados neste Parecer. 

 

Dado o Parecer Desfavorável emitido para os 3 Trechos na apreciação do factor Sistemas Ecológicos, a CA 

emite Parecer Desfavorável às Soluções: A do Trecho 1, A e A-A1-A do Trecho 2, A, A-A2-A, A-A3-A, 

A-A2-A3-A e B1 do Trecho 3. 
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ANEXOS: 
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Anexo I: Pareceres de Entidades Externas 
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Anexo II: Planta de Localização, Traçados e Ortofotomapa 
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