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1. INTRODUÇÃO
O presente parecer constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto da Ligação do IC21 do Nó de Coina (A2) a
Sesimbra, cujo promotor é a EP- Estradas de Portugal, SA, a qual é igualmente a entidade licenciadora
do projecto.
A sujeição a AIA do projecto em causa tem enquadramento no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3
de Maio, na sua actual redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro,
designadamente nas disposições da alínea b) do n.º 7 do referido anexo.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do
Ofício Circular n.º 512/GAIA, de 11/08/2010, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por
representantes da APA (entidade que preside), da Administração da Região Hidrográfica do Tejo, IP
(ARH do Tejo), do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, IP (ICNB), do Instituto de
Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR), da Direcção Regional de Cultura de
Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa
e Vale do Tejo (CCDRLVT), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG), e do Centro
Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN).
A CA é constituída pelos representantes a seguir indicados, nomeados pelas entidades atrás referidas:
Alínea a) - APA - Eng.ª Paula Nunes da Silva (Presidente)
Alínea a) - APA – Dr.ª Margarida Grossinho (Consulta Pública)
Alínea b) – ARH do Tejo – Eng.ª Maria Helena Alves (Recursos Hídricos, incluindo Qualidade da Água)
Alínea c) – ICNB.IP – Dr. César Monteiro (Fauna e Flora; Habitats e Ecossistemas)
Alínea d) – IGESPAR – Dr.ª Alexandra Estorninho (Património)
Alínea d) – DRCLVT – (Património Classificado)
Alínea e) – CCDRLVT – Arqta. Antonieta Castano (Qualidade do Ar; Solos e Uso do Solo; Ordenamento
do Território; Socioeconomia)
Alínea f) – APA – Dr. Nuno Sequeira, substituído pela Eng.ª Margarida Guedes (Ruído)
Alínea f) – LNEG – Dr.ª Susana Machado (Geologia, incluindo Geomorfologia, Tectónica, Sismicidade e
Recursos Minerais)
Alínea f) – ISA/CEABN – Arqta Pais. Sandra Mesquita (Paisagem)
Alínea f) – APA – Dr.ª Rita Oliveira
A DRCLVT, apesar de nomeada, optou por participar apenas enquanto entidade externa com o envio de
parecer final efectuado ao abrigo de Of. CCDR-LVT, Ref. 2009/15-11/209/EIA/824 C.S. 83119,
de07.02.2011.
Documentação Analisada
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) objecto da presente análise é composto pelos seguintes
elementos:
Tomo 1.1 – Relatório Síntese – Julho 2010
Tomo 1.2 – Anexos Técnicos - Julho 2010
Tomo 1.3 – Peças Desenhadas - Julho 2010
No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os seguintes documentos, na
sequência de pedido de esclarecimentos efectuados pela CA no decurso da avaliação:
Aditamento – Novembro 2010
Aditamento – Fevereiro de 2011
Aditamento – Março de 2011
Relativamente ao Estudo Prévio, foram disponibilizados os seguintes elementos:
VOLUME I – Estudo Rodoviário – Abril de 2010
VOLUME III – Estudo Geológico e Geotécnico – Março 2010
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2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO
No âmbito da presente avaliação, a CA utilizou os procedimentos que a seguir se sistematizam:
Análise global do EIA de forma a avaliar a sua conformidade, tendo em consideração as
disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, e do
Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
Solicitação de elementos adicionais ao proponente, ao abrigo do n.º 4 do artigo 13.º do DecretoLei n.º 69/2000, de 3 de Maio, no âmbito das seguintes temáticas: Objectivos e Justificação do
projecto; Descrição do projecto e das alternativas consideradas; Ordenamento do território;
Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais; Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos;
Socioeconomia; Paisagem; Património; Medidas de Minimização. Estes elementos foram
solicitados a coberto do ofício APA - Ref.ª 2267/10/GAIA de 21/09/2010. Posteriormente, foram
também solicitados elementos adicionais relativamente ao Ruído, a coberto do Ofício APA - Ref.ª
2293/10/GAIA de 27/09/2010. A informação complementar foi apresentada na forma de um
Aditamento ao EIA e do RNT reformulado, ambos datados de Novembro de 2010 e enviados à
APA ao abrigo da carta EP- SAI/2010/87991 de 17/11/2010.
Tendo a CA considerado que os elementos adicionais apresentados davam, na sua maioria,
resposta ao solicitado, foi declarada a conformidade do EIA a 2 de Dezembro de 2010 (Of. APA
Refª1728/10/GAIA).
Solicitação de esclarecimentos complementares ao proponente, no âmbito do Ruído,
Ordenamento do Território e Paisagem a coberto do Ofício da APA Refª 2678/10/GAIA de
9/12/2010, dando origem a um segundo Aditamento ao EIA, datado de Fevereiro de 2011.
Solicitação de pareceres a entidades externas à CA, designadamente, Entidade Regional da
Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo (ERRAN-LVT), Direcção Regional de Agricultura e
Pesca de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT) e Autoridade Florestal Nacional (AFN) e
consideração dos respectivos contributos, quando aplicável, nas análises produzidas no presente
Parecer. As versões integrais dos referidos pareceres externos constam no Anexo II.
Realização de Consulta Pública que decorreu num período 42 dias úteis, desde o 16 de Dezembro
de 2010 a 11 de Fevereiro de 2011. A síntese dos resultados da Consulta Pública e respectiva
análise consta do ponto 6 do presente parecer e foi efectuada tendo por base o Relatório da
Consulta Pública elaborado pela Autoridade de AIA.
Realização de uma visita técnica ao local de implantação do projecto, que decorreu no dia 21 de
Fevereiro 2011 e que contou com a participação da CA, do proponente e seus consultores.
Solicitação de esclarecimentos complementares ao proponente, a coberto do Ofício da APA Refª
210/11/GAIA de 10-03.2011, versando, questões levantadas nos contributos recebidos no âmbito
da Consulta Pública, bem como aspectos relativos ao EIA, dando origem a um terceiro Aditamento
ao EIA, datado de Março de 2011.
Realização de reuniões e de sessões de trabalho da CA e de troca de informação visando a
verificação da conformidade do EIA, bem como a análise e discussão do projecto, a integração no
Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, dos pareceres externos e dos
resultados da Consulta Pública e respectiva ponderação.
Análise sectorial do EIA, complementada com a consulta dos instrumentos de gestão territorial em
vigor para a área em estudo. Na análise do EIA, as apreciações técnicas específicas foram
asseguradas pelas entidades que integram a CA, no âmbito das respectivas competências e
segundo a seguinte distribuição:
- APA: Ruído, Gestão de Resíduos e Consulta Pública;
- ARH do Tejo: Recursos Hídricos, incluindo Qualidade da Água;
- ICNB.IP: Fauna e Flora, Habitats e Ecossistemas;
- IGESPAR: Património;
- CCDRLVT: Qualidade do Ar, Solos e Uso do Solo, Ordenamento do Território e
Socioeconomia)
- LNEG: Geologia, incluindo Geomorfologia, Tectónica, Sismicidade e Recursos Minerais)
- ISA/CEABN: Paisagem
Dada a inexistência de valências técnicas na CA para a assegurar a análise relativa à identificação
de riscos abientais, essa análise foi assegurada pela APA.
Elaboração do Parecer final da CA e que se consubstancia no presente parecer, o qual integra os
diferentes contributos recolhidos no âmbito do actual procedimento de AIA.
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3. ANTECEDENTES DO PROJECTO E DO EIA. JUSTIFICAÇÃO DE ALTERNATIVAS ABANDONADAS

Segundo o EIA, a elaboração do Estudo Rodoviário da Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra
compreendeu a realização de três fases sequenciais:
Estudo de Viabilidade de Corredores (EVC)
Estudo de Viabilidade de Traçados (EVT)
Estudo Prévio Rodoviário (EPR)
No EVC foram estudados três corredores, (designados de 1,2 e 3) duas Alternativas e uma ligação entre
os Corredores 2 e 3. Todos os Corredores eram coincidentes nos 3 km iniciais, voltando a convergir
sensivelmente nos 2 km finais. Embora não fazendo parte do Caderno de Encargos foi também
analisado o corredor da Ligação ao Porto de Abrigo a pedido da EP – Estradas de Portugal.
No âmbito do EVT foi efectuada uma análise de corredores à escala 1:25 000, averiguando-se a sua
viabilidade do ponto de vista rodoviário, social, territorial e ambiental (avaliação de impactes das grandes
condicionantes).
No EVT, elaborado na sequência da aprovação da fase anterior relativa ao EVC, definiram-se as
características geométricas para os traçados e foram estudadas três soluções e duas alternativas para a
Ligação do IC21 desde o Nó de Coina até Sesimbra e ainda a Ligação entre a Alternativa 2.1 ou a
Solução 2 à EN378 bem como a Ligação ao Porto de Abrigo. As extensões das diversas soluções
estudadas foram 21,33 km para a Solução 1; 19,21 km para a Solução 2 e 20,27 km para a Solução 3.
Das orientações transmitidas pela EP- Estradas de Portugal, SA na sequência da aprovação do Estudo
de Viabilidade de Corredores e das reuniões efectivadas entre a EP e a Câmara Municipal de Sesimbra,
foram estabelecidos os seguintes pressupostos para o desenvolvimento dos traçados em fase de
Viabilidade de Traçados:
No trecho inicial entre o Nó de Coina e a zona do empreendimento da Quinta do Peru, numa
extensão de cerca de 7 km, o traçado será único para as Soluções 1 e 2, ocupando o espaço
canal previsto pela C.M. de Sesimbra entre a Quinta de Peru e a Quinta do Conde;
O traçado do Corredor 2 será abandonado, sendo no entanto aproveitados os 7 km iniciais para a
implantação das Soluções 1 e 2 em solução única como atrás referido;
A agora designada Solução 2 corresponderá ao traçado do Corredor 3 devendo integrar na sua
definição a Alternativa 2 do (Corredor 3) e contemplar nessa zona uma alternativa a designar de
2.1, próxima do traçado definido no abandonado Corredor 2;
A Solução 2 contemplará ainda na zona do Pinhal da Mesquita uma outra alternativa a designar de
Alternativa 2.2, num trecho com cerca de 5 km de extensão e que antes integrava o Corredor 2;
A Solução 1, após a passagem entre a Quinta do Peru e a Quinta do Conde deverá manter-se
sobre o Corredor 1, ajustada tanto quanto possível à denominada “estrada dos almocreves”, que
delimita a extrema poente da Quinta do Peru;
A Alternativa 1 ao Corredor 1 deverá ser afastada para o lado nascente, constituindo uma nova
solução a designar de Solução 3, de forma a minimizar as interferências com os terrenos e
explorações agrícolas que marginam a Vala Real, ajustando-se ao ordenamento territorial
existente;
O traçado da Solução 3 após a transposição da Vala Real deverá contornar por nascente e sul a
mancha de sobreiros existente a sul da Quinta do Peru, aproximando-se da Solução 1 cerca do
km 12+500 a partir de onde os dois traçados se sobrepõem até final.
Da síntese conclusiva dos Estudos Ambientais na fase de Viabilidade de Traçados resultou a opção da
Estradas de Portugal, SA de abandonar a Solução 3, dado que se evidenciava como o traçado mais
desvantajoso sob o ponto de vista ambiental em geral, apresentando um maior número de
inconvenientes gravosos para o ambiente e qualidade de vida das populações locais, designadamente
ao nível de Ordenamento do Território (classes e categorias de espaços atravessados / afectados),
Aspectos socioeconómicos (proximidade a receptores sensíveis e áreas sociais), Condicionantes Legais
(Áreas sujeitas a Regime Florestal / Recursos Cinegéticos), Recursos Hídricos Superficiais e
Subterrâneos (Abastecimento Público de Água), Ambiente Sonoro (Incomodidade Prevista sobre
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Receptores Sensíveis), Conservação da Natureza (Afectação de Áreas de Interesse Ecológico / Habitats
e Valores de Flora e Fauna), Património Cultural (Afectação de Elementos de Valor Patrimonial) e Uso
Actual do Solo (Afectações de Usos do Solo).
As duas primeiras etapas levaram, assim, à escolha por parte da EP – Estradas de Portugal, SA das
Soluções 1 e 2 (da fase de Viabilidade de Traçados) a desenvolver em fase de Estudo Prévio, sendo que
no caso da Solução 2, esta integra duas alternativas (Alternativas 2.1 e 2.2).
O EIA refere também que na concepção das soluções de traçado da Ligação do IC21 no Nó de Coina
(A2) a Sesimbra, foram tidos em consideração o Estudo Prévio da reformulação do Nó de Coina da A2,
executado pela Coteprol para a BRISA (fornecido pelas Estradas de Portugal) e os Projectos de
Execução da “Variante à EN 378 – Ligação a Sesimbra e ao Porto de Abrigo”, executado pela Viaponte e
o da “Variante à EN 378 – Covas da Raposa - Venda Nova”, executado pela Sulplano, ambos para as
Estradas de Portugal (e fornecidos por esta entidade).
No que se refere a antecedentes relativos a estudos ambientais e concretamente em relação à Ligação
ao Porto de Abrigo, o EIA refere que foi também tido em consideração um estudo de Inserção
Paisagística do Projecto da “Variante à EN 378 – Ligação a Sesimbra e ao Porto de Abrigo”,
desenvolvido em 2002.
Quanto à Ligação ao Porto de Abrigo e embora desenvolvendo-se numa zona protegida é apresentada
uma única solução, sendo afirmado no EIA que não existem alternativas viáveis, uma vez que qualquer
novo traçado teria que se desenvolver na mesma encosta onde se localiza o actual caminho, gerando
um impacte negativo significativo em termos de uso e ocupação do solo e sobre a paisagem.
Neste âmbito o EIA refere também que aproveitando o traçado do caminho existente para a Ligação ao
Porto de Abrigo, embora obrigando a uma maior ocupação relativamente à actual, já que se prevê o seu
alargamento (traçado em meia encosta, num terreno com uma orografia muito agressiva, onde qualquer
intervenção tem associada uma grande ocupação por taludes – escavação e aterro – podendo obrigar
também ao recurso a obras de contenção), resulta uma ocupação que será sempre menor face a um
novo traçado que não o aproveite e que gerará um impacte muito maior.

4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO
4.1 Enquadramento Legal, Justificação e Objectivos do Projecto
A Ligação do IC21 do Nó de Coina (A2) a Sesimbra não se encontra referenciada no Plano Rodoviário
Nacional (PRN 2000) em vigor, publicado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, alterado pela Lei
n.º 98/99, de 26 de Julho, pela Declaração de Rectificação n.º 19-D/99 e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003
de 16 de Agosto.
Segundo o EIA, a ligação, entre Coina e Sesimbra, apesar de não estar ainda referenciada no PRN 2000
como um Itinerário Complementar poderá vir a enquadrar-se perfeitamente no conceito de Itinerário
Complementar que refere que estas “são as vias que, no contexto do plano rodoviário nacional,
estabelecem as ligações de maior interesse regional, bem como as principais vias envolventes e de
acesso nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. (…)”.
O projecto tem por objectivo assegurar o prolongamento para sul do actual IC21, existente entre Coina e
o Barreiro, permitindo desta forma, estabelecer um canal directo de acessibilidade entre Lisboa e
Sesimbra.
Considerando que, regionalmente, a acessibilidade a Sesimbra é importante, o EIA salienta o
significativo acréscimo dessa importância resultante da articulação com a concretização da Terceira
Travessia do Tejo (TTT).
Neste contexto é referido no EIA que o lanço de estrada em estudo, constituirá sem dúvida um elemento
importantíssimo da rede de acessibilidades rodoviárias da Área Metropolitana de Lisboa – Sul com a
concretização da Terceira Travessia do Tejo (TTT), estabelecendo um canal directo de acessibilidade
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entre Lisboa e Sesimbra e articulando-se com eixo o rodoviário urbano estruturante dos concelhos da
Margem Sul do Tejo, integrado no designado “Arco Ribeirinho Sul” definido no PROT – AML que
integrará as Estradas Regionais ER 10 (Corroios / Seixal)) e ER 11-2 (Barreiro / Moita (IC32)), para além
da nova travessia entre o Seixal e Barreiro a implementar no âmbito da TTT.
Conforme referido no EIA, actualmente os acessos a Sesimbra são feitos pela EN 378 a partir do Nó do
Fogueteiro da A2 (tráfego proveniente de Lisboa, Almada e Seixal) e pelas EN 10 e EN 379 a partir do
Nó de Coina da A2 (tráfego proveniente do Barreiro, Moita, Setúbal, Palmela), estradas com perfil
transversal 1x2 vias, não vedadas, com características geométricas para velocidades moderadas e com
muitas serventias e ligações de nível que actualmente se encontram saturadas. A melhoria de
acessibilidade a Sesimbra, especificamente à sede do Concelho que constitui um pólo de atracção
turística e onde se localiza um importante porto piscatório, constitui assim, uma necessidade há muito
reivindicada neste município.
No que se refere à ligação à EN378 esta vem justificada no EIA face à necessidade de estabelecer
ligação entre a nova via em estudo (Ligação a Sesimbra) e a actual EN 378 na zona da Carrasqueira,
permitindo no futuro a ligação com a Variante à Lagoa de Albufeira (via entre Almoinha e Lagoa-Meco)
prevista no Plano de acessibilidades de Sesimbra. Este Nó permite ainda descarregar/absorver o tráfego
gerado pelos diversos núcleos urbanos localizados a Norte de Sesimbra, evitando assim que a totalidade
sobrecarregue a Rotunda de Ligação à EN 379 onde a sua capacidade não seria suficiente para a
totalidade do Tráfego previsto.
Quanto à Ligação ao Porto de Sesimbra, o EIA justifica-a como via de acesso ao Porto de Abrigo de
Sesimbra, pólo gerador de tráfego essencialmente de veículos pesados, referindo ainda que esta ligação
tem como objectivo melhorar as características do caminho existente, alargando-o, pavimentando-o e
dotando-o de ligações de nível adequadas à rede viária envolvente, passando este a constituir o principal
acesso ao Porto de Abrigo, evitando, assim que o tráfego de veículos pesados passe na malha urbana
da vila de Sesimbra.
4.2 Localização do Projecto e Áreas sensíveis
Localização Administrativa do Projecto
O projecto localiza-se no distrito de Setúbal, atravessando os seguintes concelhos e freguesias:
Barreiro – freguesia de Coina;
Palmela – freguesia de Quinta do Anjo
Seixal – freguesia de Fernão Ferro;
Setúbal – freguesias de S. Simão e S. Lourenço;
Sesimbra - freguesias de Quinta do Conde e Castelo.
Áreas Sensíveis
Na acepção do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, são
consideradas Áreas Sensíveis, designadamente as seguintes:
Áreas protegidas (classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, que
estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade).
Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial
(classificados nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, actualizado pelo Decreto-Lei
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, e pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21
de Julho, que aprova o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental).
Áreas Sensíveis em termos patrimoniais (nomeadamente as áreas de protecção dos monumentos
nacionais e dos imóveis de interesse público, definidas nos termos do Decreto-Lei n.º 107/2001,
de 8 de Setembro)
A área em estudo sobrepõe-se em parte ao Parque Natural da Arrábida, (Decreto-Lei nº 622/76, de 28
de Julho), Sitio Arrábida/Espichel - PTCON0010 (Resolução do Concelho de Ministros n.º 142/97 de 28
de Agosto) e Sitio RAMSAR Lagoa de Albufeira.
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O Sitio Arrábida/Espichel é atravessado pelos cerca de 4km da ligação ao porto de Sesimbra. O Parque
Natural da Arrábida é atravessado (marginalmente) pelo extremo Sul do traçado da ligação ao porto de
Sesimbra, em cerca de 1,5km e, também marginalmente, pelo Nó de Ligação da Solução 1 à EN379.
A Ligação ao Porto de Abrigo interfere, no final do traçado, com a servidão administrativa derivada da
classificação como Imóvel de Interesse Publico do Forte do Cavalo: ZP do Forte do Cavalo, IIP. Decreto
n.º 95/78, de 12-09.
4.3 Condicionantes Territoriais
De acordo com o EIA, na área de implantação do projecto e na faixa envolvente estão presentes áreas
de uso condicionado, para além de servidões e restrições de utilidade pública, destacando-se:
Reserva Agrícola Nacional (RAN);
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Zonas de caça;
Área de Sobro
Regime Florestal;
Servidão associado a Gasoduto;
Núcleos de captações de Pinhal de Negreiros;
Áreas de Protecção dos furos de captação;
Áreas de defesa do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra;
Infra-estruturas – Rádio Farol;
Domínio Público Hídrico;
Servidões associadas a infra-estruturas de transporte de energia e de telecomunicações;
Servidões associadas a infra-estruturas de abastecimento e saneamento público;
Servidões associadas a infra-estruturas viárias existentes e propostas;
4.4 Caracterização Sumária do Projecto e das alternativas consideradas
O projecto desenvolve-se no sentido Norte/ Sul e tem início no actual Nó de Coina da auto-estrada A2
dando continuidade, para sul, ao actual lanço do IC21 que liga à A2 ao Barreiro, e termina a Nordeste de
Sesimbra numa ligação de nível com a Estrada Nacional 379. Todas as soluções de traçado apresentam
uma ligação à EN 378 na zona da Carrasqueira.
O projecto rodoviário da Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra inclui o estudo de duas
soluções de traçado rodoviário (Solução 1 e Solução 2). A Solução 2 apresenta ainda duas alternativas
(alternativa 2.1 e alternativa 2.2).
O estudo prévio integra também a Ligação ao Porto de Sesimbra ou Porto de Abrigo com início no final
das soluções de traçado e uma extensão de 4+043 m. Por razões de orografia da zona, da localização
dos pontos de ligação, e pelo facto de ter sido reservado um espaço canal para o efeito no PDM de
Sesimbra, dentro do qual se desenvolve a ligação proposta, o EIA refere que não se considerou viável o
estudo de alternativas de traçado para este troço.
Traçados
Solução 1
O traçado tem início no Nó de Coina com a A2, desenvolvendo-se para sul em sobreposição com a
Solução 2 até cerca do km 7+000, pouco antes do Nó da Quinta do Conde. Depois de passar a Quinta
do Conde o traçado inflecte novamente para sul, desenvolvendo-se a Nascente da Zona de Exploração
de Areias e Argilas, fazendo o aproveitamento do corredor da actual Estrada os Almocreves entre o km
8+500 e o km 12+500 no limite ponte da Quinta do Peru. A partir do km 12+500 e até cerca do km
18+500, o traçado desenvolve-se com direcção Nascente / Poente, transpondo neste troço três
importantes linhas de água (Ribeira da Pateira, Vale Bom e Ribeira da Ferraria) e a EN378 junto à
localidade da Carrasqueira. Ao km 18+500 junto a Almoinha volta a inflectir para Sul até ao final do
traçado onde faz a ligação de nível à EN379 através de uma rotunda.
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A Solução 1 desenvolve-se numa extensão total 21 661 m com um perfil transversal tipo em quase toda
a sua extensão com duas vias por sentido, desde o início até ao Nó de Almoinha. A partir de cerca do km
19+500 o traçado passa a desenvolver-se até ao final com um perfil transversal tipo com uma via por
sentido, sem separador central.
Solução 2
O troço inicial coincide com a Solução 1 até aproximadamente ao km 7+000, pouco antes do Nó da
Quinta do Conde, divergindo da Solução 1 para Poente entre o km 7+000 e o km 17+000, onde volta a
convergir a seguir ao Nó do Pinhal da Mesquita, voltando as duas soluções a ser coincidentes até ao
final onde se localiza a Rotunda com a EN379 e a Ligação ao Porto de Abrigo. No trecho em que o
traçado inflecte para Poente é feita a transposição de algumas linhas de água importantes, onde se
destaca a Ribeira da Pateira. Aproximadamente entre o km 9+500 e o km 10+500 o traçado atravessa a
zona de extracção de Areias e Argilas, numa zona onde minimiza a afectação desta actividade e que
menos interferirá com o Plano de Recuperação desta área. Ao km 11+000, o traçado da Solução 2 cruza
a EN378 onde estabelece um Nó de ligação, voltando a inflectir para Sul, desenvolvendo-se até ao final
com esta direcção. Próximo do km 15+300 considera-se um Nó de ligação designado de Nó do Pinhal da
Mesquita que permitirá ligar à EN378 a norte de Carrasqueira a partir da futura Ligação à EN378 (só
necessária nesta Solução 2 ou na sua Alternativa 2.2). Há ainda a considerar a transposição da Ribeira
da Ferraria ao km 15+000 recorrendo à construção de um Viaduto.
A Solução 2 desenvolve-se numa extensão total de 19 335 m, com um perfil transversal tipo de 2 x 2
vias, com separador central desde o início até ao km 17+200, reduzindo após o Nó do Pinhal da
Mesquita para 1 x 2 vias sem separador central até ao final.
Alternativa 2.1
A Alternativa 2.1 desenvolve-se a Norte da Solução 2 entre o km 6+800 e o km 11+500 numa extensão
total de 4 187m, constituindo o primeiro troço de traçado do IC21 alternativo à Solução 2. Apresenta
perfil transversal tipo de 2x2 vias com separador central.
A combinação da Solução 2 com a Alternativa 2.1 traduz-se numa redução de extensão de cerca de 513
m e em relação à Solução 2. O EIA justifica o estudo desta alternativa pelo facto de praticamente não
interferir com a zona de Exploração/Extracção de Areias e Argilas da Mata de Sesimbra e
consequentemente com o respectivo Plano de recuperação desta área.
Alternativa 2.2
A Alternativa 2.2 desenvolve-se a Poente da Solução 2 entre o km 12+200 e o km 16+900 numa
extensão total aproximada de 5 264m, constituindo o segundo troço de traçado do IC21 alternativo à
Solução 2. Apresenta perfil transversal tipo de 2x2 vias com separador central.
A combinação da Solução 2 com a Alternativa 2.2 traduz-se num aumento de extensão de cerca de
564m em relação à Solução 2. A sua consideração resulta da menor ocupação da zona onde o traçado
se desenvolve e ao afastamento relativamente ao núcleo populacional da Carrasqueira.
Ligação à EN378
A Ligação à EN378 permite estabelecer a ligação do Nó do Pinhal da Mesquita, do tipo diamante, da
Solução 2 (ao km 18+300) ou da Alternativa 2.2 (ao km 3+700) com a EN378 na Zona da Carrasqueira.
Apresenta uma extensão de cerca de 2 797 m caso essa ligação se faça a partir da Alternativa 2.2 e uma
extensão de 1 630 m, caso se faça da Solução 2. Esta via apresenta uma plataforma considerando uma
via em cada sentido.
Ligação ao Porto de Abrigo
Esta ligação desenvolve-se numa extensão total de cerca de 4 044 m, começando na EN371 na Rotunda
que marca o final da Ligação do IC21 a Sesimbra e também estabelece ligação à EN379, e termina junto
ao porto de Abrigo de Sesimbra. Esta via desenvolve-se a meia encosta com uma plataforma com uma
via por sentido considerando, no entanto, uma via adicional para veículos lentos, no sentido ascendente,
num trecho sensivelmente entre os km 1+500 e 4+000.
Analisado o Volume 1 - Estudo Rodoviário, Tomo 1.1, verifica-se ainda que o traçado apresenta um
trainel com inclinação de 8%, numa extensão de cerca de 1160m. Como o perfil longitudinal se
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desenvolve em declive (descendente) numa extensão de cerca de 3.5km, por uma questão de
segurança, foi ainda considerada uma escapatória próximo do km 3+500.
No quadro 4.1 apresentam-se os traçados alternativos considerados para a Ligação do IC21 do Nó de
Coina (A2) a Sesimbra.
Quadro 4.1 -Traçados alternativos considerados para Ligação do IC21
do Nó de Coina (A2) a Sesimbra
Soluções e Combinações
Solução 1
Solução 2
Solução 2 + Alternativa 2.1 + Solução 2
Solução 2 + Alternativa 2.2 + Solução 2
Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2 + Solução 2

Extensão (m)
21 661 m
19 335 m
18 823 m;
19 899 m;
19 386 m.

Nós e ligações à rede viária
Para a Solução 1 estão previstos os Nós que se indicam no quadro 4.2
Quadro 4.2 – Nós da Solução 1
Denominação

Localização

Observações
Reformulação do actual Nó permitindo acrescentar a ligação directa
para Sul .

Nó de Coina da A2

0+070

Nó com a EN10

2+939

Nó do tipo Trompete ligando à EN 10 com Rotundas de Nível
permitindo no futuro a ligação a Via Intermunicipal.

Nó da Quinta do Conde

7+300

Nó do tipo Diamante permitindo acesso à Quinta e Herdade do Peru
e zona sul da Quinta do Conde e Pinhal de Frades.

Nó de Ligação à EN 379

13+456

Nó do tipo Trompete ligando à EN 379 com uma Rotunda de nível a
norte de Maçã.

Nó da Carrasqueira (com a
EN 378)

16+378

Nó de Almoinha

18+668

Rotunda com a EN 379

21+662

Nó do tipo Diamante com duas Rotunda associadas ligando à EN
378 próximo de Carrasqueira e Venda Nova
Nó do tipo Diamante com duas Rotunda associadas estabelecendo
a Ligação à EM 520 para a zona Poente do Concelho de Sesimbra e
a Almoinha
Ligação de nível entre a Ligação do IC 21 a Sesimbra / Ligação ao
Porto de Abrigo / EN 379

Para a Solução 1 estão previstos os Nós que se indicam no quadro 4.3
Quadro 4.3 – Nós da Solução 2
Denominação
Nó de Coina da A2

Localização
0+070

Nó com a EN10

2+939

Nó da Quinta do Conde

7+300

Nó com a EN 378

10+954

Nó do Pinhal da Mesquita

15+343

Rotunda com a EN 379

19+335

Observações
Reformulação do actual Nó permitindo a ligação directa para Sul
Nó do tipo Trompete ligando à EN 10 com Rotundas de Nível
permitindo no futuro a ligação a Via Intermunicipal,
Nó do tipo Diamante permitindo acesso à Quinta e Herdade do
Peru e zona sul da Quinta do Conde e Pinhal de Frades
Nó do tipo diamante ligando à EN 378 (k 14) com duas Rotundas
de nível.
Nó do tipo Diamante com duas Rotunda associadas ligando à
Ligação à EN 378 a Poente de Carrasqueira
Ligação de nível entre a Ligação do IC 21 a Sesimbra / Ligação
ao Porto de Abrigo/ EN 379

Para a Alternativa 2.1 estão previstos os Nós que se indicam no quadro 4.4
Quadro 4.4 – Nós da Alternativa 2.1
Denominação

Localização

Nó da Quinta do Conde

0+606

Observações
Nó do tipo Diamante permitindo acesso à Quinta e Herdade do
Peru e zona sul da Quinta do Conde e Pinhal de Frades

Nó com a EN 378

3+453

Nó do tipo diamante ligando à EN378 (k 14) com duas Rotundas
de nível.
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Para a Alternativa 2.2 estão previstos os Nós que se indicam no quadro 4.5
Quadro 4.5 – Nós da Alternativa 2.2
Denominação

Localização

Nó do Pinhal da Mesquita

3+740

Observações
Nó do tipo Diamante com duas Rotunda associadas ligando à
Ligação à EN 378 a Poente de Carrasqueira

Para a Ligação com a EN37 estão previstos os Nós que se indicam no quadro 4.6
Quadro 4.6 – Nós da Ligação com a EN37
Denominação

Localização

Nó do Pinhal da Mesquita
Alternativa 2.2

0+095

Nó do Pinhal da Mesquita
Solução 2

1+260

Observações
Nó do tipo Diamante com duas Rotundas estabelecendo ligando
entre os ramos dos nó e a Ligação à EN 378 a Poente de
Carrasqueira

Para a Ligação ao Porto de Abrigo estão previstos os Nós que se indicam no quadro 4.6
Quadro 4.7 – Nós da Ligação ao Porto de Abrigo
Denominação

Localização

Rotunda com a EN 379

0+000

Nó de Sentrão

2+235

Observações
Rotunda de nível com 4 ramos estabelecendo a ligação entre a
Ligação do IC 21 a Sesimbra, A Ligação ao Porto de Abrigo e a
EN 379
Rotunda de nível com 4 ramos estabelecendo a ligação entre a
Ligação ao Porto de Abrigo e dois Caminhos Municipais

Obras de arte especiais
Indicam-se no quadro 4.8 as obras de arte especiais previstas nas diferentes soluções e alternativas:
Quadro 4.8 – Obras de Arte especiais
Traçados

Solução 1

Denominação
Viaduto A2.1
Viaduto A2.2

0+318
0+134

Localização
0+418
0+233

Extensão
100 m
99 m

Viaduto 1.0

0+092

0+215

123 m

Viaduto 1.1

1+750

2+030

300 m

Viaduto 1.2

3+280

3+600

301 m

Viaduto 1.3

13+760

14+255

496 m

Viaduto 1.4

15+070

15+155

90 m

Viaduto 1.5

17+270

17+365

91 m

Viaduto A2.1
Viaduto A2.2

0+318
0+134

0+418
0+233

100 m
99 m

Viaduto 2.0

0+092

0+215

123 m

Viaduto 2.1

1+750

2+030

300 m

Viaduto 2.2

3+280

3+600

301 m

Viaduto 2.3

9+825

10+000

156 m

Viaduto 2.3

9+825

10+000

156 m

Viaduto 2.4

14+960

15+090

128 m

Alternativa 2.1

Viaduto 2.1-1

2+485

6+660

161m

Alternativa 2.2

Viaduto 2.2-1

1+550

1+800

266 m

Solução 2

Observações
Nó A2 - Restab 2
Nó A2 - Ramo G
Ligação do IC 21 a
Sesimbra –
transposição da autoestrada A2
Associado a Vala
Transposição da Vala
Real e da EN 10
Transposição da
Ribeira da Pateira
Transposição da
Ribeira de Vale Bom
Transposição da
Ribeira da Ferraria
Nó A2 - Restab 2
Nó A2 - Ramo G
Ligação do IC 21 a
Sesimbra –
transposição da autoestrada A2
Associado a Vala
Transposição da Vala
Real e da EN 10
Transposição da
Ribeira da Pateira
Transposição da
Ribeira da Pateira
Transposição da
Ribeira da Ferraria
Transposição da
Ribeira da Pateira
Transposição da
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Ligação à EN378

Viaduto L378-1

1+690

1+810

115 m

Ribeira da Ferraria
Transposição da
Ribeira da Ferraria

O restabelecimento das restantes linhas de água interceptadas pelo projecto será feito mediante
passagens hidráulicas.
Obras de arte correntes
No quadro seguinte apresenta-se um resumo com a quantidade de obras correntes e a sua tipologia
associada a cada Solução.
Quadro 4.9 – Obras de arte correntes
Solução
Solução 1
Solução 2
Alternativa 2.1
Alternativa 2.2
Lig. Porto Abrigo

P. Superiores
6
10
1
1
-

P. Inferiores
7
7
2
2
1

P.Agrícolas
2
-

Total
15
17
3
3
1

Movimentos de Terras
Os traçados da Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra, ocupam a região caracterizada por
paisagem morfológica aplanada até cerca do Lugar do Pinhal de Cima, próximo do Nó de Almoinha (km
19+000 da Solução 1) e relativamente acidentado na restante porção do traçado que inclui a ligação ao
Porto de Sesimbra.
No quadro 4.10 apresenta-se o resumo dos movimentos de terras das Soluções e combinações de
Soluções estudadas para a Ligação do IC21 a Sesimbra, contemplando ou não a compensação de terras
com o material em excesso da Ligação ao Porto de Abrigo.
Quadro 4.10 – Movimentos de terras

SOLUÇÃO

Solução 1
Solução 2 + Ligação
EN378
Sol2 + Alt.2.1+
Ligação EN378
Sol2 + Alt.2.2 +
Ligação EN378
Sol2 + Alt.2.1 +
Alt.2.2 + Lig. EN378
Lig. Porto de Abrigo

COMPENSAÇÃO DE VOLUMES
(ESCAVAÇÃO – ATERRO)
(m³)

Extensão
(m)

Decapagem
(m³)

Escavação
(m³)

Aterro
(m³)

21 661.72

324 718

1 841 157

1 844 621

Sem Ligação
Porto Abrigo
-3 465

19 335.90

278 592

1 603 973

1 717 693

-113 720

312 112

18 823.34

283 308

1 607 212

1 842 428

-235 216

190 616

19 899.41

280 096

1 451 590

1 766 355

-314 766

111 066

19 386.85

282 020

1 480 015

1 845 783

-365 767

60 064

4 043.91

39 182

470 057

44 225

425 831

-

Com Ligação
Porto Abrigo
422 366

Vedação
Prevê-se que o traçado da Ligação do IC21 a Sesimbra venha a ser vedado.
Secção Corrente - Perfis Transversais tipo
A Ligação do IC 21 a Sesimbra apresenta em quase toda a sua extensão uma plataforma com duas vias
em cada sentido contemplando um separador central do tipo “New-Jersey”. No final do traçado a
plataforma diminui passando a considerar uma faixa única sem separador central e uma via em cada
sentido. Na Solução 1 a transição entre o Perfil Transversal Tipo de 2 x 2 vias para o Perfil 1 x 2 vias
serão efectuadas na zona do Nó de Almoinha cerca do km 19+000. Na Solução 2 a transição é
efectuada em Secção Corrente depois do Nó do Pinhal da Mesquita cerca do km 17+000.
O perfil transversal tipo 2x2 contempla uma plataforma com uma largura total de 21.60 m apresentando
as seguintes características:
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Faixa de rodagem em cada sentido com 7.00 m de largura e vias com 3.50 m;
Bermas exteriores direitas com 2.50 m;
Bermas interiores esquerdas com 1.00 m;
Separador central do tipo “New-Jersey” com 0.60 m.
O perfil transversal tipo 1x2 contempla uma plataforma com largura total de 12.00 m apresentando as
seguintes características:
Faixa de rodagem em cada sentido com 7.00 m;
Vias com 3.50 m;
Bermas exteriores direitas com 2.50 m.
A via adicional para veículos lentos (sentido ascendente) prevista para a Ligação ao Porto de Abrigo
apresenta as seguintes características:
Via com 3.25 m;
Berma exterior direita associada à Via de Lentos com 1.50 m.
Velocidade Base
Segundo o Relatório Síntese a velocidade base considerada para a Ligação do IC21 no Nó de Coina
(A2) a Sesimbra é de 100 km/h em planta e em perfil longitudinal, enquanto a velocidade base
considerada para a Ligação à EN 378 é de 80 km/h e para a Ligação ao Porto se Abrigo é de 50 km/h.
Tráfego
Segundo o EIA, por decisão da EP – Estradas de Portugal, SA não foi realizado o Estudo de Tráfego
especifico associado ao presente Estudo Prévio da Ligação do IC21 no Nó de Coina a Sesimbra. No
entanto, a EP – Estradas de Portugal, SA promoveu um Estudo de Tráfego conjunto para diversas vias
que se inserem numa área alargada que abrange também o traçado da Ligação a Sesimbra.
Nos quadros abaixo indicam-se os valores do TMDA previstos para 2014 e 2044, na Solução 1 e na
Solução2, com e sem portagem.
Quadro 4.11 – TMDA previstos associados à Solução 1
Sem Portagem
Solução 1

2014

A2 / EN10
EN10 / Quinta do Conde
Quinta do Conde / EN379
EN379 / Carrasqueira
Carrasqueira / Almoinha
Almoinha / Zambujal
Ligação a Sesimbra
Fonte: EIA, Adaptado

TMDA
16 816
13 751
8 639
9 233
13 006
11 390
8 919

Com Portagem
2044

% Pes

10%
12%
15%
13%
15%
17%
14%

TMDA
28 333
22 811
15 044
15 955
19 902
17 558
12 875

% Pes

10%
11%
14%
12%
15%
17%
14%

2014
TMDA
14 340
10 620
5 318
5 928
11 218
9 613
7 611

2044
% Pes

6%
7%
8%
3%
11%
11%
8%

TMDA
24 740
18 331
10 219
11 046
17 620
15 293
11 482

% Pes

6%
7%
7%
4%
10%
11%
7%

Quadro 4.12 - TMDA previstos associados à Solução 2
Sem Portagem
Solução 2

A2 / EN10
EN10 / Quinta do Conde
Quinta do Conde / EN379
EN379 / Carrasqueira
Carrasqueira / Almoinha
Almoinha / Zambujal
Ligação a Sesimbra
Fonte: EIA, Adaptado

2014
TMDA
16 986
14 168
9 211
17 720
15 244
8 342
16 986

Com Portagem
2044

% Pes

10%
11%
14%
12%
13%
14%
10%

TMDA
29 348
23 630
15 957
26 789
23 112
12 074
29 348

% Pes

9%
11%
13%
12%
13%
15%
9%

2014
TMDA
15 241
12 308
7 509
13 701
13 218
7 957
7 509

2044
% Pes

6%
7%
7%
3%
10%
10%
7%

TMDA
26 059
20 989
13 888
20 773
20 033
11 513
13 888

% Pes

6%
7%
6%
4%
10%
10%
6%
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Programação temporal
O projecto em apreço tem como ano de início de exploração o ano 2014, tendo sido considerado o ano
2044, como horizonte de projecto.

5. ANÁLISE AMBIENTAL DO PROJECTO
5.1 Geologia
Caracterização da situação de referência
Do ponto de vista geológico e geomorfológico a península de Setúbal é formada por duas unidades
fundamentais que condicionam a sua morfologia: o Sinclinal de Albufeira e a Cadeia da Arrábida. O
Sinclinal de Albufeira é constituído por sedimentos cenozóicos, abrangendo a totalidade da área da
península; o seu eixo apresenta uma direcção este-oeste coincidindo com a Lagoa de Albufeira. O
projecto em estudo situa-se em grande parte nesta bacia sedimentar.
O traçado em estudo, a sul, finaliza-se na vertente costeira meridional da Cadeia da Arrábida que
constitui uma grande escarpa litoral que associa formas de erosão marinha e formas de erosão subaérea. A metade ocidental da Cadeia da Arrábida encontra-se arrasada por uma aplanação,
provavelmente devido à abrasão marinha, que depois foi soerguida e balançada de leste para oeste, que
é conhecida por Plataforma do Cabo. O extremo sul do traçado acaba já na depressão de Sesimbra. Esta
constitui uma reentrância naquela cadeia que aproveita uma estrutura tectónica bastante complexa, de
forma triangular, com rebordos constituídos por rochas evaporíticas brandas e, no seu interior, por rochas
cretácicas e jurássicas.
Litostratigrafia
O projecto em avaliação situa-se, como referido, no flanco sul do sinclinal de Albufeira, interceptando
terrenos do Quaternário ao Jurássico. Sucintamente, as formações geológicas que o traçado intersecta
são (da base para o topo e, de grosso modo, de sul para norte):
-

“Margas de Dagorda” – do Sinemuriano inferior a Hetangiano (Jurássico Inferior), com
intercalações de dolomitos em plaquetas
Calcários de Azóia – do Kimeridgiano a Oxfordiano médio (Jurássico Superior), onde se encontram
diversas explorações de calcário para britas na zona a sul de Zambujal (Sesimbra)
Calcários, grés e margas de Espichel – do Titoniano a Kimeridgiano (Jurássico Superior)
Argilas, grés, conglomerados e calcários de Porto da Calada - do Berriasiano Inferior (Cretácico
Inferior) que constitui uma estreita faixa com uma espessura máxima de 40 m.
Grés, argilas e calcários gresosos de Guia e Vale de Lobos – do Berriasiano ao Valanginiano
(Cretácico Inferior)
Grés e argilas de Almargem, do Barremiano Superior (Cretácico Inferior)
Calcários e Margas de Galé do Albiano (Cretácico Inferior)
Calcários margosos de Palhavã do Aquitaniano (Miocénico)
Calcarenitos e margas de Foz da Fonte e de Penedo Sul, do Burdigaliano (Miocénico)
Areias feldspáticas de Fonte da Telha e de Coina, do Pliocénico
Conglomerado de Marco Furado, do Plistocénico
Aluviões do Holocénico
Doleritos, intruídos em unidades jurássicas, geralmente muito alterados

As três últimas unidades são exploradas para areia e argilas no Núcleo de Pedreiras da Mata de
Sesimbra.
Estrutura e Sismicidade
Estruturalmente, como se referiu, o sinclinal de Albufeira é uma dobra com grande raio de curvatura, que
domina a Península de Setúbal, sendo esta bordejada a sul pela Cadeia da Arrábida. Esta é constituída
por sequências carbonatadas, margosas e dolomíticas bastante deformadas, com dobras e
cavalgamentos vergentes para sul, associados a rampas laterais de direcção N-S a NN-SSW, com
interferência de diapiros salinos, como o de Sesimbra.
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A região a sul de Lisboa situa-se, em termos de Neotectónica, e segundo a Carta Neotectónica de
Portugal Continental na escala 1:1 000 000 (Cabral & Ribeiro, 1988), na proximidade da zona de falha do
Vale do Tejo, considerada estrutura activa sismogénica do tipo falha provável com componente de
movimentação vertical do tipo inverso.
Em termos do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a zona de
implantação do projecto enquadra-se em termos de zonamento do território para efeitos da quantificação
da acção dos sismos, na zona A que apresenta a maior índice de sismicidade de Portugal continental.
Segundo a carta de intensidades sísmicas máximas do Instituto de Meteorologia, a região situa-se na
zona de intensidade máxima 8, numa escala de 4 a 10. Na carta da sismicidade histórica e actual (17551996), contendo as isossistas de intensidades Máximas, escala de Mercalli modificada de 1956,
elaborada pelo mesmo instituto, a região afectada enquadra-se nas zonas de intensidade 9 a 10 que
corresponde às zonas de maior intensidade no território, que varia entre 5 e 10 naquela escala.
Importa, contudo referir que o risco sísmico a que vai ficar sujeito o projecto é fundamentalmente uma
questão de engenharia e que extravasa a presente análise ambiental, devendo a infra-estrutura a
construir ser devidamente dimensionada. tendo em conta a Zona de Sismicidade onde se implanta.
Valores Geológicos com interesse conservacionista
A Península de Setúbal, e mais propriamente o concelho de Sesimbra, é rica em formas geológicas que
são consideradas valores ou “geosítios” com interesse de preservação, património esse que foi já alvo de
1
estudos (Caetano et al., 2007 , entre outros). Uma longa lista deste tipo de património é reconhecida
neste concelho, sendo talvez o mais valioso as jazidas de pegadas de dinossauro da Pedra da Mua, de
Lagosteiras e da Pedreira do Avelino. De assinalar também a arriba fóssil da Costa da Caparica e da
praia do Meco/Penedo/Bicas, os valores geológicos associados às estruturas cársicas, valores
paisagísticos como a Plataforma do Cabo Espichel e Chã dos Navegantes e a Serra do Risco. Apesar do
traçado do projecto não afectar directamente nenhum dos geosítios reconhecidos, alguns situam-se na
zona de estudo ou nas proximidades do projecto, nomeadamente (Caetano et al., 2007):
Geossítios a nível de paisagem:
- Plataforma do Cabo Espichel e Chã dos Navegantes – corresponde à extremidade ocidental emersa
da Cadeia da Arrábida, sendo uma extensa plataforma relativamente aplanada, com cotas próximas
dos 150 m, estendendo-se até às proximidades de Sesimbra. Esta plataforma parece corresponder a
uma superfície de abrasão marinha com cerca de 2 a 1, 8 M.a.. A Chã dos Navegantes corresponde a
um antigo terraço marinho ou praia levantada que testemunha a diferente posição do nível do mar
resultante de várias glaciações e inter-glaciações ocorridas no Plistocénico.
- Vale Tifónico de Sesimbra – é um vale associado a uma estrutura geológica particular que resulta da
ascensão a níveis menos profundos da crosta e, depois, à superfície de uma unidade de argilas
margosas e salíferas (margas de Dagorda) devido a diferenças de densidade das rochas. Por
oferecerem menos resistência à erosão do que as rochas calcárias envolventes, as margas de
Dagorda foram mais facilmente removidas por acção dos agentes de erosão.
Geossítios a nível do afloramento:
- Jazida de pegadas de dinossauro da Pedreira do Avelino – Em Zambujal de Cima (NW de Sesimbra),
na área de extracção de calcários, encontra-se esta pedreira desactivada onde ocorrem pistas de
pegadas em lajes de calcários do Jurássico Superior, tendo este local a classificação de Monumento
Natural.
- Gesseira de Santana – esta antiga exploração de gesso pardo, no seio das margas de Dagorda,
apresenta-se com cristais de gesso com diferentes hábitos cristalinos, predominantemente fibróide e
sacaróide (granular), ocorrendo também gesso bipiramidado de neoformação e baixa temperatura,
que constitui uma particularidade deste local. Este local foi proposto para classificação como Sítio
Natural de Interesse Concelhio.

1
Caetano, P., Rocha, R. B., Kullberg, J. C., Costa, C. N., Brito, M. G., Almeida, J. A., Verdial. P. H., Rocha, M., Monteiro, A. (2007) Georrecursos
culturais no concelho de Sesimbra, contributo para a revisão do Plano Director Municipal, Centro de Investigação em Geociências Aplicadas da
Universidade Nova de Lisboa.
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- Dobras do Porto de Abrigo – na estrada do Porto de Abrigo em Sesimbra ocorrem com uma óptima
exposição estruturas geológicas dobradas denominadas sinclinal e anticlinal.
- Gruta do Zambujal – Situa-se numa antiga exploração de calcários a SE de Zambujal de Cima. Com
enormes dimensões e enorme profusão de estalagmites, estalactites, colunas, excêntricos, o chão
atapetado, quase tudo cristalino e transparente, grande percentagem de formações em Aragonite
hialina, conferem a esta gruta características únicas que levaram à sua classificação como Sítio
Classificado de Interesse Espeleológico (Decreto-Lei nº 140, de 21 de Maio). Esta gruta encontra-se
num avançado estado de degradação.
Apreciação do EIA no que se refere à caracterização da situação de referência
A caracterização da geomorfologia da área em apreço encontra-se muito pouco desenvolvida, apesar de
aflorar as matérias essenciais para este tipo de caracterização. Relativamente à geologia, considera-se
que a descrição litoestratigráfica presente no EIA adequada, sendo que o resto das matérias (tectónica,
estrutura, sismicidade) se encontra muito pobre. Em termos de sismicidade, um dado essencial neste tipo
de estudos é a classificação do local em termos do Regulamento de segurança e acções para estruturas
de edifícios e pontes. O ponto mais crítico do EIA em termos de geologia, é o de não conter qualquer
caracterização dos valores geológicos ou “geossítios” da área, que, como referido, são frequentes,
importantes e alguns deles reconhecidos formalmente. Agravando a situação, em sede de aditamento,
colocando-se a questão sobre a ocorrência deste tipo de valor científico, é dada, como resposta, uma
caracterização de vestígios arqueológico em grutas, revelando uma acentuada ignorância sobre as
matérias em questão.
Recursos Minerais
Os recursos minerais que ocorrem na área do projecto, e que actualmente são explorados no Núcleo de
Pedreiras da Mata de Sesimbra, são areias para construção e argilas utilizadas para o fabrico de telha.
Encontram-se em exploração, segundo a DRELVT e a DGEG, quatro pedreiras de areia e três de argila.
A totalidade de reservas úteis na área do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra ronda as 19 377 800
toneladas de areia e cerca de 2 319 400 toneladas de argila, sendo as explorações de areia responsáveis
por cerca de 40 % do abastecimento da Área metropolitana de Lisboa e por cerca de 10 a 15 % da
produção nacional. As explorações de argila abastecem 2 cerâmicas que produzem tijolo.
Ocorrem também diatomitos (rocha sedimentar muito porosa e absorvente, formada pela precipitação dos
restos microscópicos das carapaças das diatomáceas utilizada para filtros, abrasivos e para o fabrico de
dinamite) cujas explorações foram desactivadas à muito. As antigas concessões mineiras deste recurso
situavam-se na zona de Coelheira, Abogaria e Ferrarias (esta última concessão coincidente com a
solução 2 e alternativa 2.1) e Amieira. Todas estas concessões e explorações estão abandonadas.
A oeste de Sesimbra, na área de Zambujal de Cima, ocorrem calcários do Jurássico Superior (Calcários
de Azóia) que são explorados para a produção de britas para a construção em 4 explorações de massas
minerais.
O projecto intersecta também a área de contrato de prospecção e pesquisa para recursos geotérmicos da
GESTO Energia S.A. que se estende por grande parte da Península de Setúbal.
Foi solicitado pelo LNEG que se apresentasse em aditamento os seguintes elementos:
- Caracterização dos recursos minerais com valor económico existentes na área em estudo;
- Avaliação dos impactos sobre esses recursos e respectivas medidas de minimização.
O Aditamento não deu resposta satisfatória ao primeiro item, pois não foi apresentada uma
caracterização dos recursos minerais presentes, para além de se referir que se trata de argilas, areias,
calcários e diatomitos. Como tem sido prática comum, continua a confundir-se a caracterização dos
recursos minerais com a caracterização da indústria extractiva.
O que o aditamento apresenta é um aprofundar da caracterização da indústria extractiva instalada e dos
condicionalismos a que actualmente está sujeita, com particular ênfase no que respeita às explorações
de areias e argilas da região conhecida como Mata de Sesimbra. Porém, a apresentação desses
condicionalismos que têm governado a exploração de argilas e areias na região da Mata de Sesimbra,
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acaba por dar resposta parcial, de modo indirecto, aos objectivos que se pretendem com a caracterização
dos recursos aí existentes.
Acerca dos calcários continua a nada ser dito quanto à sua caracterização. Aceitou-se, contudo, como
sendo suficiente a apresentação cartográfica da informação atempadamente disponibilizada por este
Laboratório. Já o recurso mineral diatomito e a área de contrato de prospecção e pesquisa para recursos
geotérmicos da GESTO Energia S.A., são totalmente ignorados pelo EIA.
Identificação e análise de impactes
Foram identificados no estudo, relativamente à Geomorfologia, os seguintes impactes na fase de
construção, que se subscrevem:
A execução de escavações e aterros constitui um impacte negativo na geomorfologia, já que se altera de
forma permanente e irreversível a morfologia dos terrenos, mesmo que de uma forma pontual. Apesar de
a morfologia da área de implantação do projecto ser relativamente aplanada (com excepção do troço final
já junto a Sesimbra) prevêem-se alterações ao relevo assinaláveis, nomeadamente na ligação ao porto
de Abrigo.
O Quadro seguinte, adaptado do EIA (pag.268 do relatório síntese), mostra a extensão linear das
escavações ou aterros que se consideram com impactes significativos ou muito significativos (de 10 a 12
m de altura ou superiores a 12 m de altura, respectivamente).
Quadro 5.1 - Síntese dos impactes negativos mais relevantes (Geomorfologia)
Soluções
Solução 1
Solução 2
Solução 2 + Solução
2.1
Solução 2 + Solução
2.2
Solução 2 + Solução
2.1 + Solução 2.2
Ligação ao Porto de
Sesimbra

Extensão total com alturas relevantes de
aterros/escavações (m)
3765
3955

Significativos a Muito Significativos
Significativos a Muito Significativos

4205

Significativos a Muito Significativos

2785

Significativos a Muito Significativos

3035

Significativos a Muito Significativos

1210

Significativos a Muito Significativos

Significância dos Impactes

Da análise do quadro acima verifica-se que a Solução 2 + Solução 2.1 é a que apresenta mais impactes a
nível de alterações na geomorfologia, seguindo-se de perto a Solução 2 e a Solução 1. Na ligação ao
Porto de Sesimbra, apesar de em extensão apresentar um valor proporcionalmente baixo, as alterações
geomorfológicas relevantes atingem cerca de 1/3 da sua extensão. Globalmente considera-se este
impacte significativo na Ligação ao Porto de Sesimbra e pouco significativo nas restantes soluções.
2. Desenvolvimento de fenómenos de ruptura de vertentes de escavação ou aterro, fenómenos que
podem ser mais ou menos progressivos, derivados de dificuldades de estabilização de taludes,
nomeadamente nas áreas de afloramento de formações geológicas mais argilosas. Considera-se este
impacte pouco significativo.
Relativamente aos impactes na Geologia, tem-se a considerar:
3.O balanço de terras resultante da moldagem do substrato geológico para a execução das escavações e
aterros. O EIA analisa o balanço de terras segundo dois cenários: com e sem ligação ao Porto de
Sesimbra. Segundo o quadro da página 42 do EIA, a solução que apresenta um menor balanço de terras
3
é a Solução 1 (3465 m de deficit de terras) no caso de não se construir a ligação ao porto de Sesimbra e
3
a Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2 + Ligação à EN378 (com 60 064 m de excesso de terras)
no caso de se optar pela construção da ligação ao Porto de Sesimbra. Neste caso a solução mais
3
penalizante é a Solução 1 (com 422 366 m de terras a levar a depósito). Este impacte negativo
considera-se pouco significativo desde que aplicadas as medidas de minimização preconizadas à frente.
4. Afectação de valores geológicos com interesse conservacionista – Apesar de não se prever afectar
qualquer valor geológico reconhecido até à data, pode ocorrer a afectação de algum valor científico ainda
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não identificado. Neste caso a significância do impacte depende do tipo e importância do valor afectado,
pelo que só em fase de construção se poderá avaliar tal impacte.
5. Relativamente à afectação de Recursos Geológicos e Minerais
5.1 Afectação do Núcleo de pedreiras da Mata de Sesimbra
No que respeita à exploração de inertes, o EIA salienta a interferência da Solução 2, entre os km 9+700
e 10+070, com o “Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra”, (PINPMS).
A área do PINPMS engloba três núcleos de exploração, Norte, Sul e Este, determinados pelas diferentes
características geológicas da área. O faseamento das explorações está interligado ao desenvolvimento
do empreendimento turístico previsto, estando definidos períodos de exploração de 15 anos para as
pedreiras de areias e de 25 anos para as pedreiras de argila, havendo contudo uma limitação de 5 anos
de exploração nas áreas vizinhas ao empreendimento turístico.
A implementação do PINPMS tem por objectivo essencialmente racionalizar a exploração do recurso
mineral, minimizando potenciais impactes ambientais e compatibilizando os núcleos das pedreiras com o
espaço envolvente em que se insere, durante e após as actividades de exploração, permitindo o
cumprimento da configuração final de escavação prevista no Plano Pormenor da Zona Sul da Mata de
Sesimbra (PPZSMS).
O PINPMS tem ainda como principal objectivo aplicar medidas de recuperação paisagística no espaço
afectado pelos núcleos das pedreiras, em concomitância com o avanço da lavra, através da
implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), possibilitando a requalificação
ambiental dos espaços afectados, possibilitando o uso futuro a dar ao espaço definido pela Câmara
Municipal de Sesimbra no âmbito do PPZSMS.
De acordo com o EIA, a importância do desenvolvimento do referido Estudo prende-se com a
necessidade de criar uma zona de reserva para a exploração de Areia e de Argila na zona da Área
Metropolitana de Lisboa. As explorações de areia nesta zona, são responsáveis por cerca de 40% do
abastecimento da AML e por cerca de 10% a 15% da produção a nível nacional. Quanto às explorações
de argila, estas abastecem duas cerâmicas que produzem tijolo.
Embora esteja previsto na Solução 2, um viaduto entre os km 9+850 e 9+980 que permitirá manter a
ligação física da área inserida na recuperação, o EIA (pág 270) considerou, ainda assim, que o
atravessamento irá inviabilizar as explorações existentes e o respectivo projecto de recuperação
paisagística previsto, tendo considerado o impacte resultante da interferência com a referida zona
negativo, significativo a muito significativo.
Quanto à alternativa 2.1 esta surge como forma de minimizar a afectação provocada pela Solução 2, no
PINPMS, apresentando um desenvolvimento marginal às explorações, mas, que ainda assim, afecta uma
pequena área do Projecto Integrado daquele Núcleo, sensivelmente entre o km 1+600 e o km 1+800.
Consideramos que, pela localização marginal desta alternativa relativamente ao PINPMS, e desde que
seja feita a ripagem do traçado para norte de modo a que haja a mínima interferência possível com
aquela zona (tal como é referido no 3ª aditamento), o impacte desta alternativa no descritor recursos
minerais é negativo, pouco significativo, existindo ainda afectação das áreas complementares e da área
potencial de areias e argilas comuns (desenho COSE-EP-GG-030-00-02 do 1º aditamento).
Tendo sido solicitado um maior aprofundamento dos impactes do projecto relativamente à afectação do
PINPMS, verifica-se que, contrariamente ao referido no EIA e ao que foi sujeito a Consulta Pública, no 3º
Aditamento (pág.3), é agora afirmado que o atravessamento da área do PINPMS pela Solução 2 não
inviabiliza nenhuma das explorações actuais, sendo que, considerando os taludes da faixa e a área de
expropriação, poderá ocorrer uma eventual afectação (ainda que marginal) desta exploração.
Como minimização dessa eventual afectação pela solução 2 sobre o PINPMS, o 3º Aditamento propõe
que esta situação seja corrigida em fase de projecto de execução, se possível, com o aumento da
extensão do Viaduto previsto para a Ribeira da Pateira. Contudo, para além de não ser garantida, nesta
face a exequibilidade da medida proposta, nada é referido quanto à eficácia da medida relativamente aos
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impactes resultantes da interferência com o projecto de recuperação paisagística, impactes que o EIA
considerou negativos, muito significativos, como acima referido.
Saliente-se que, apesar de ter sido expressamente solicitado o aprofundamento da análise dos impactes
da Solução 2 e Alternativa 2.1 com o projecto de recuperação paisagística previsto no PINPMS, o 3º
Aditamento apenas apresenta, no seu Anexo A, a planta com a sobreposição dos traçados com este
plano, sem que essa análise seja efectivamente efectuada.
No caso da Alternativa 2.1, o 3º Aditamento propõe que em fase de Projecto de Execução, seja
efectuado, como referido, se possível, o ajuste da directriz do traçado ligeiramente para Norte. Mais uma
vez, para além de não ser garantida, nesta fase, a exequibilidade da medida proposta, nada é referido
relativamente à eficácia dessa medida com o projecto de recuperação paisagística previsto. Não
obstante, tendo em conta a afectação marginal em causa, considera-se que será possível compatibilizar
os dois projectos, sendo expectável que os impactes residuais não sejam de molde a inviabilizar a
Alternativa 2.1 e desde que cumprida a zona de defesa estabelecida no Decreto-Lei n.º 270/29001, de 6
de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro.
Mais uma vez, no 3º aditamento é ignorada a afectação pelas alternativas 2 e 2.1 das áreas
complementares e potenciais para exploração dos recursos minerais (apresentadas no desenho COSEEP-GG-030-00-02 do 1º aditamento), sendo unicamente tidas em conta para análise de impactes as
zonas que se encontram actualmente em exploração.
De referir que o parecer da Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT), não
emite qualquer parecer desfavorável às soluções que intersectam o PINPMS, sugerindo medidas
compensatórias para as empresas proprietárias das pedreiras do tipo acordo entre partes, no caso da
solução 2 ser aprovada.
Importa, contudo, salientar que, pelo contrário, a DGEG emite parecer desfavorável às soluções e
alternativas que atravessam o PINPMS, o que se traduz, face às combinações de traçado possíveis, na
rejeição dos traçados que incluam a Solução 2 e as Alternativas 2.1 e 2.2
Com efeito, segundo o parecer da DGEG, emitido em sede de Consulta Pública, parte do traçado em
análise Solução 2: Alternativas 2.1 e 2.2 sobrepõe-se á área do Projecto Integrado do Núcleo de
Pedreiras da Mata de Sesimbra (PINPMS) onde se encontra definida, no Plano Regional de
Ordenamento do território da Área Metropolitana de Lisboa, publicado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril, a importância destas jazidas a nível daquela Área Metropolitana,
sendo estabelecida a necessidade de criar uma zona de reserva para a exploração de Areia e Argila na
zona. Ainda no âmbito deste Plano a DGEG definiu as seguintes áreas como áreas com interesse para
os recursos geológicos (vide desenho n.º 746/DAT/2010):
Área potencial
Área de exploração complementar
Área de exploração consolidada
Área com pedido de prospecção e pesquisa (contrato PP-RG-04) de recursos geotérmicos,
pertencente à empresa Gesto Energia, S.A
O núcleo de pedreiras supra indicado apresenta-se como um dos mais importantes núcleos da Área
Metropolitana de Lisboa (AML) e é composto por quatro pedreiras de areia e três de argila (…)
A totalidade de reservas úteis na área do PINPMS ronda os 19 377 800 t de areia e cerca de 2 319 400 t
de argila, resultando do processo de exploração cerca de 1 419 250 m3 de material estéril.
Salienta-se o facto destas explorações de areia serem responsáveis por cerca de 40% do abastecimento
da Área metropolitana de Lisboa e por cerca de 10 a 15% da produção nacional. As explorações de
Argila abastecem 2 Cerâmicas que produzem tijolo (abastecem a AML e parte do Sul do país). As areias
exploradas são essenciais para o normal funcionamento do sector da Construção Civil e obras Públicas
da região Lisboa e da exploração de argilas depende a continuidade da indústria cerâmica instalada no
concelho de Sesimbra e noutros concelhos.
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Cumpre-nos ainda informar que foram criadas Normas Técnicas de Exploração de Massas Minerais que
fazem parte integrante do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra (PZSMS) que estipulam
que as explorações terão que ser confinadas às áreas e aos períodos temporais, estando definidos
períodos de exploração terão que ser confinadas às áreas e aos períodos temporais determinados,
estando definidos períodos de exploração de 5 anos para as pedreiras de areia e de 25 anos para as
pedreiras de argila. Nas áreas vizinhas aos empreendimentos turísticos é permitido um período máximo
de exploração de 5 anos. Assim, o faseamento das explorações encontra-se interligado ao
desenvolvimento do empreendimento turístico também alvo de Processo de AIA não sendo, portanto
compatível com a solução 2 (ambas as alternativas) do projecto ora analisado - Ligação do IC21 no Nó
de Coina (A2) a Sesimbra.
Desta forma, é imprescindível que o traçado não atravesse a área do PINPMS, uma vez que inviabiliza a
exploração na zona a atravessar e na faixa imediata de 70 m, para cada lado do traçado, a partir do eixo
da via, de forma a que seja cumprida a zona de defesa estabelecida no Decreto-Lei n.º 270/29001, de 6
de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, para esta tipologia
de infra-estrutura. Pelo exposto, considerando-se a solução 2- Alternativas 2.1 e 2.2 – desfavorável do
ponto de vista dos recursos geológicos.(…)
Relativamente à Solução 1 a DGEG emitiu parecer favorável por apresentar menos impactes no que se
refere à salvaguarda dos recursos geológicos, devendo contudo a solução 1 ficar condicionada às
medidas de minimização apresentadas no RNT.
5.2 Afectação de outros Recursos Minerais
Interferência de todas a soluções com a área de contrato de prospecção e pesquisa para recursos
geotérmicos da GESTO Energia S.A., gerando um impacte pouco significativo.
Apesar da proximidade do projecto em estudo, não existe afectação do núcleo de pedreiras de brita
calcária na área de Zambujal de Cima (Sesimbra), pelo que não será criado qualquer impacte.
Relativamente às antigas explorações e concessões de diatomito considera-se indeterminado o impacte
da afectação de uma das antigas concessões (Abogaria e Ferrarias) já que não se conhecem as reservas
que ali ficaram por explorar.
Na fase de exploração os impactes na geologia e geomorfologia estão relacionados com a eventual
perda da estabilidade dos taludes de escavação e aterro, o que constitui um impacte pouco significativo
e de magnitude imprevisível já que depende do volume de talude que perder a estabilidade.
Apreciação dos impactes identificados no relatório síntese do EIA
Relativamente à geomorfologia e geologia considera-se que o EIA avalia de forma adequada os impactes
do projecto, com excepção dos impactes nos valores geológicos com interesse conservacionista que não
foram nem sequer aflorados.
Relativamente aos Recursos Minerais são apresentados os impactos que as Soluções 2 e 2.1 terão sobre
as explorações existentes na Mata de Sesimbra e não sobre os recursos, que foi o requerido em
aditamento. Com efeito, a minimização dos impactos sobre as explorações e sobre os recursos é um
processo que assenta na escolha de soluções que não inviabilizem a sua eventual exploração, nos locais
onde existem. Neste sentido, não se compreende por que razão nada é referido no que respeita à
Solução 1 cujo traçado, por marginal à área com potencialidades em areias e argilas, é nitidamente
aquele que causa menos impactos aos recursos e às explorações existentes.
Nada é mencionado quanto aos impactos e medidas de minimização sobre os recursos em calcários,
dolomitos e diatomitos afectados pelas soluções propostas nem pela interferência com uma zona com
contrato de Prospecção e Pesquisa para recursos geotérmicos.
Medidas de Minimização
Nas fases subsequentes do projecto deverão ser adoptadas as seguintes medidas:
Relativas à geomorfologia:
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Sempre que as dimensões o permitirem, a construção dos aterros deverá adequar-se ao modelado
natural do terreno. Dever-se-á formar terraplenos de aterro morfologicamente semelhantes ao
relevo natural.
Deverá ser prioritária a reutilização de materiais de escavação na construção de aterros, de modo
a diminuir os impactes negativos relacionados com a condução e deposição de terras sobrantes
em vazadouro Os materiais em défice, deverão ser obtidos em pedreiras existentes na região,
evitando a possibilidade de ser efectuada qualquer extracção de materiais em áreas virgens. Os
materiais de empréstimo deverão ser provenientes de locais licenciados.
Deverá proceder-se à optimização do método de desmonte a empregar, atender-se às
características geológicas do maciço e às condições de segurança da escavação e zonas
adjacentes.
Os taludes originados pela obra deverão apresentar a menor inclinação possível e deverão ser
cobertos por revestimento vegetal adequado.
A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar
ravinamentos e/ou deslizamentos (MM.APA.16).
Relativas à Geologia:
A prospecção e as operações de escavação deverão ser acompanhadas por especialista na
identificação de valores geológicos, geomorfológicos ou espeleológicos com interesse de
preservação. No caso de se identificar um valor desta índole deverá ser feita uma avaliação,
consultando preferencialmente entidades competentes na matéria, com vista a decidir do interesse
de preservação e conservação do elemento.
Relativas aos Recursos Minerais:
No caso de a alternativa 2.1 ser aprovada, dever-se-á ajustar a directriz do traçado mais para norte,
dentro do limite do corredor estudado de 400 m, de modo a afectar a menor área possível do
PINPMS.
Análise comparativa de traçados
Face à análise efectuada procede-se à hierarquização das soluções e combinações, da menos
desfavorável para o ambiente em termos dos descritores geologia, geomorfologia e recursos minerais,
para a mais desfavorável:
- Solução 1
- Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2 + Solução 2
- Solução 2 + Alternativa 2.1 + Solução 2
- Solução 2 e Solução 2 + Alternativa 2.2 + Solução 2 – parecer desfavorável
Conclusões Sectoriais
Do acima exposto, não se pode deixar de constatar alguma falta de rigor e de aprofundamento da
análise do EIA. Não obstante, para a Ligação do IC21 a Sesimbra, em termos comparativos, conclui-se
que, globalmente, no que se refere ao factor ambiental em apreço, a Solução 1 apresenta-se menos
desfavorável, desde que condicionada à implementação das medidas de minimização referidas neste
parecer. Quanto à Solução 2 e Solução 2 + Alternativa 2.2 + Solução 2 considera-se ser de emitir
parecer desfavorável, face às potenciais interferências que apresenta relativamente às explorações e
reservas do Núcleo de pedreiras da Mata de Sesimbra e respectivo projecto de recuperação paisagística
previsto. Importa também salientar que a DGEG apenas emite parecer favorável à solução 1.
Em relação à ligação ao Porto de Abrigo, a sua aprovação deverá ser condicionada às medidas de
minimização descritas neste parecer
5.2 Recursos Hídricos e Qualidade da Água
5.2.1 Descrição do Projecto – Aspectos relevantes
A Solução 1 atravessa quatro importantes linhas de água, o rio Coina, ou Vala real, a Ribeira da Pateira,
a ribeira de Vale Bom e a ribeira da Ferraria. Todas estas linhas de água são transpostas em viaduto.
Nesta solução serão construídos 5 viadutos e 29 passagens hidráulicas.
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A Solução 2 atravessa três importantes linhas de água, o rio Coina, ou Vala real, a Ribeira da Pateira e a
ribeira da Ferraria, que são transpostas por viadutos. Está ainda previsto outro viaduto sobre um afluente
do rio Coina. Nesta solução estão previstas 24 passagens hidráulicas.
Na Alternativa 2.1 a principal linha de água atravessada é a ribeira da Pateira, transposta por um viaduto.
Estão previstas 6 passagens hidráulicas.
Na Alternativa 2.2 a principal linha de água atravessada por esta alternativa é a ribeira da Ferraria sendo
transposta por um viaduto. Estão ainda previstas 7 passagens hidráulicas.
Na Ligação da EM378 à Solução 2 e à Alternativa 2.2, a linha de água mais importante é a ribeira da
Ferraria, que será transposta por um viaduto. Nesta ligação está previsto serem construídas 6
passagens hidráulicas e um viaduto para a ligação com a Alternativa2.2, assim como 4 passagens
hidráulicas e um viaduto para a ligação com a Solução 2.
Na Ligação ao Porto de Abrigo, estão previstas 13 passagens hidráulicas.
Quadro 5.2.1. Passagens hidráulicas e viadutos
Solução

Comprimento (km)

Nº de Passagens Hidráulicas

Viadutos

Solução 1

21,5

29

5

Solução 2

19,5

24

4

Alternativa 2.1

4,1

6

1

Alternativa 2.2

5,2

7

1

Ligação à EN6378

1,6

6

1

2,7

6

1

4

13

-

Ligação ao Porto de Abrigo

Drenagem
Para a drenagem superficial da plataforma e protecção dos taludes foi previsto um sistema de drenagem
longitudinal constituído por valetas de plataforma profundas, com fundo revestido quando necessário,
valas de crista e pé de talude, caleiras de rasgo no separador e valetas de banqueta. A inclinação da
valeta acompanha a do trainel, não descendo abaixo de 2% no caso de valetas não revestidas. A parte
inferior da valeta, quando não revestida, garantirá a infiltração das águas sob o pavimento. A evacuação
das águas das valetas ou drenos será efectuada através de caixas de visita, para colectores que as
conduzam para locais onde não afectem o comportamento da estrada.
Para a drenagem subterrânea foi previsto um sistema de drenagem longitudinal constituído por
colectores (no separador ou sob as valetas de plataforma) e drenos.
A drenagem transversal permite, através de passagens hidráulicas, o restabelecimento das linhas de
água interceptadas pela via.
Na localização das PH´s foi efectuada uma análise dos pontos baixos do perfil longitudinal e avaliadas as
condições de escoamento a jusante.
As principais linhas de água interceptadas pelo projecto são o Rio Coina, ou Vala real, a ribeira da
Pateira, a ribeira da Ferraria e a ribeira de Vale Bom.
Estas linhas de água são transpostas por viaduto, sendo as restantes restabelecidas por passagens
hidráulicas. Atendendo que se está em Estudo Prévio, a descrição dos viadutos apresentada no EIA é
sumária, não sendo apresentada a localização exacta dos pilares.
Para a estimativa dos caudais de ponta de cheia foi utilizado o método racional. Após essa determinação
foi efectuado um pré-dimensionamento das passagens hidráulicas, tendo-se utilizado a metodologia U.S.
Bureau of Public Roads, considerando um período de retorno de 100 anos.
As passagens hidráulicas são de secção única, com diâmetros que variam de 1m e 3m mínimo, estando
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dimensionadas para um período de retorno de 100 anos. As PH's foram colocadas no sentido do
escoamento, mantendo a continuidade do talvegue natural, sem mudanças bruscas de direcção. Esta
localização será ajustada em Projecto de Execução.
Enquadramento no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Costeira Sintra-Sado
O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra-Sado foi aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 86/2003, de 25 de Junho.
De acordo com o POOC, o traçado da ligação ao Porto de Sesimbra encontra-se, segundo a Planta de
Síntese, em espaço classificado como Solo Rural, na categoria de Áreas Naturais, na sub-categoria de
Áreas de Protecção, e segundo a Planta de Condicionantes, em área afecta à Reserva Ecológica
Nacional, em Área de Servidão Militar e interferindo com o Domínio Hídrico, nomeadamente cursos de
água.
Nas áreas de Protecção é interdita a abertura de novos acessos viários, bem como a ampliação dos
existentes, excepto quando indispensáveis à viabilização de actividades ou utilizações permitidas nos
termos do Regulamento do POOC Sintra-Sado (RCM n.º 86/2003, de 25 de Junho).
O EIA refere que não é apresentada outra alternativa viária para o troço relativo à ligação ao Porto de
Sesimbra, pelo facto de estar identificada na Planta de Ordenamento do PDM de Sesimbra como
“Espaço Canal”. No entanto, como já foi referido, no POOC Sintra-Sado esta área está classificada como
Área de Protecção, originando assim um conflito. Segundo o n.º 1 do art. 102º da RCM n.º 86/2003, de
25 de Junho, em caso de conflito com o regime previsto nos planos municipais de ordenamento do
território em vigor, prevalece o regime constante do POOC.
5.2.2 Análise do Factor Água
5.2.2.1 Recursos Hídricos Superficiais
Caracterização da Situação de Referência
a) Aspectos Quantitativos
O presente Projecto insere-se, na sua totalidade, na bacia hidrográfica do Tejo, bacia esta que apresenta
2
2
uma área de 80 630 km , dos quais 24 650 km são em território português. Uma parte do traçado
2
desenvolve-se na bacia hidrográfica da Lagoa de Albufeira que possui uma área de 106,1 km e a
2
restante na sub-bacia da ribeira da Apostiça, que possui uma área aproximada de 241 km .
As principais linhas de água interceptadas pelo projecto são o rio Coina, ou Vala Real, a ribeira da
Pateira, a ribeira da Ferraria e a ribeira de Vale Bom.
Solução 1
Quadro 5.2.2- Características das principais linhas de água interceptadas pela Solução 1
Linha de
água
Principais

Área total da Comprimento
bacia (km2)
(km)

Local de
Travessia

Viadutos
(extensão)

Galeria Ripícola

Zona Ameaçada pelas
Cheias (Carta REN)

Rio Coina ou
Vala Real e
um afluente

229,9

37

1+750 e 3+280

2 Viadutos
Presente, pouco
(300m e 301m) desenvolvida, Mau
estado de
conservação

912m e 208m de
extensão, associadas ao
rio Coina e seu afluente.

Ribeira da
Pateira

23

11,8

13+770

Viaduto (496m) Presente, pouco
desenvolvida.

__

Ribeira de
Vale Bom

3,6

5,9

15+065

Viaduto (90m)

Presente, pouco
desenvolvida

__

Ribeira da
Ferraria

11

8,2

17+750

Viaduto (91m)

Presente, pouco
desenvolvida, Mau
estado de
conservação

Esta solução com 21,5 km de comprimento prevê a construção de 5 viadutos sobre as principais linhas
de água, rio Coina, afluente do rio Coina, ribeira da Pateira, ribeira de Vale Bom e ribeira da Ferraria e 29
passagens hidráulicas nas restantes linhas de água.
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Nesta solução, foi identificada uma charca ao km 6+000, a uma distância de 225m do traçado, destinada
ao uso agrícola.
Solução 2
Quadro 5.2.3 - Características das principais linhas de água interceptadas pela Solução 2
Linha de
água
Principais

Área total da Comprimento
bacia (km2)
(km)

Local de
Travessia

Viadutos
(extensão)

Galeria Ripícola

Zona Ameaçada pelas
Cheias (Carta REN)

Rio Coina ou
Vala Real e
um afluente

229,9

37

1+750 e 3+280

2 Viadutos
Presente, pouco
(300m e 301m) desenvolvida, Mau
estado de
conservação

912m e 208m de
extensão, associadas ao
rio Coina e seu afluente.

Ribeira da
Pateira

23

11,8

9+840

Viaduto (156m) Presente, pouco
desenvolvida.

__

Ribeira da
Ferraria

11

8,2

14+990

Viaduto (128m) Presente, pouco
desenvolvida, Mau
estado de
conservação

Esta solução com 19,5 km de comprimento prevê a construção de 4 viadutos sobre as principais linhas
de água, rio Coina, afluente do rio Coina, ribeira da Pateira, e ribeira da Ferraria e 24 passagens
hidráulicas nas restantes linhas de água. Nesta solução, foram identificadas 6 charcas destinadas a uso
agrícola, sendo que uma delas será afectada directamente pela construção do traçado ao km 10+450. As
restantes charcas, situam-se a mais de 120m de distância.
Alternativa 2.1
Quadro 5.2.4 - Características das principais linhas de água interceptadas pela Solução 2.1
Linha de
água
Principais

Área total da Comprimento
bacia (km2)
(km)

Local de
Travessia

Viadutos
(extensão)

Ribeira da
Pateira

23

2+520

Viaduto (161m) Presente, pouco
desenvolvida.

11,8

Galeria Ripícola

Zona Ameaçada pelas
Cheias (Carta REN)
100m de extensão

Nesta alternativa com 4km de comprimento está previsto serem construídas 6 passagens hidráulicas e
um viaduto, sobre a ribeira da Pateira.
Nesta solução, foram identificadas 5 charcas destinadas a uso agrícola, sendo que uma delas será
afectada directamente pela construção do traçado. Localiza-se ao km 2+900. As restantes charcas,
situam-se a mais de 120m de distância.
Alternativa 2.2
Quadro 5.2.5 - Características das principais linhas de água interceptadas pela Solução 2.2
Linha de
água
Principais

Área total da Comprimento
bacia (km2)
(km)

Local de
Travessia

Viadutos
(extensão)

Ribeira da
Ferraria

11

1+570

Viaduto (266m) Presente, pouco
desenvolvida, Mau
estado de
conservação

8,2

Galeria Ripícola

Zona Ameaçada pelas
Cheias (Carta REN)
250m de extensão

Nesta alternativa com 5,2km de comprimento está previsto serem construídas 6 passagens hidráulicas e
um viaduto, sobre a ribeira da Ferraria. Nesta solução não foram identificadas charcas.
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Ligação à EN378
Quadro 6- Características das principais linhas de água interceptadas pela Ligação à EN378
Linha
de Área total da Comprimento
água
bacia (km2)
(km)
Principais

Local
Travessia

Ribeira
Ferraria

1+700 e

da 11

8,2

de Viadutos
(extensão)

Galeria Ripícola

Zona Ameaçada pelas
Cheias (Carta REN)

Viaduto (115m) Presente,
pouco
desenvolvida, Mau
estado
de
conservação

A ligação apresenta uma extensão de 2,7 km de extensão para a ligação à Alternativa 2.2 e 1,6 km de
comprimento para a Solução 2. Está previsto serem construídas passagens hidráulicas e um viaduto
sobre a ribeira da Ferraria para a ligação com a Alternativa 2.2, e 4 passagens hidráulicas e um viaduto
para a ligação com a Solução 2. Nesta ligação não foram identificadas charcas.
Ligação ao Porto de Abrigo
O traçado apresenta uma extensão de 4 km, estando prevista a construção de 13 passagens hidráulicas.
Nesta ligação não foram identificadas charcas.
Para o cálculo dos caudais nas linhas de água interceptadas, o EIA teve em consideração a estação
hidrométrica mais próxima, a Ponte da Apostiça (22C/01H), na ribeira da Apostiça.
Analisados os registos desta estação (2004 a 2007) verifica-se que o escoamento das linhas de água na
área de intervenção apresenta-se torrencial.
Zonas Ameaçadas pelas Cheias
No que se refere às Zona Ameaçada pelas Cheias, de acordo com a carta da Reserva Ecológica
Nacional (REN) foram identificadas quatro Zonas:
Entre os km 1+792 e o km 2+000 do troço comum das Soluções 1 e 2, associada a um afluente
do Rio Coina, com uma extensão de 208m. O EIA, propõe para o seu atravessamento a
construção de um viaduto que abrange toda a Zona Ameaçada pelas Cheias.
Entre km 3+418 e o km 4+330, e ainda no troço comum das Soluções 1 e 2, associada ao Rio
Coina, com uma extensão de 912m. O EIA propõe para o seu atravessamento um viaduto sobre
esta linha de água que, de acordo com a cartografia apresentada, não abrange toda a Zona
Ameaçada pelas Cheias;
Na Alternativa 2.1, ao km 1+300, associada a um afluente da ribeira da Pateira, com uma
extensão de 100m. Para o seu atravessamento o EIA propõe uma passagem hidráulica, que não
abrange toda a zona ameaçada pelas cheias;
Na Alternativa 2.2, ao km 1+570, associada à ribeira da Ferraria, com uma extensão de 250m. O
EIA, propõe para o seu atravessamento a construção de um viaduto sobre esta linha de água,
que abrange toda a Zona Ameaçada pelas Cheias.
Quadro 5.2.6 - Zonas Ameaçadas pelas cheias
Traçados

Zonas Ameaçadas pelas Cheias
(extensão)

Modo de Atravessamento

Solução 1 e Solução 2

912m e 208m

2 viadutos

Solução 2.1

100m

Passagem Hidráulica

Solução 2.2

250m

1 Viaduto

Ligação à EN378

Não tem

-

Ligação ao Porto de Abrigo

Não tem

-

b) Aspectos Qualitativos
A área de implantação do traçado em estudo insere-se numa zona rural, com ocupação diversificada,
existindo zonas com características agrícolas e algumas áreas florestais.
Entre os usos de água da região em estudo, destacam-se a rega, actividades lúdicas e o consumo
industrial. Os recursos hídricos superficiais na área em estudo são aproveitados em pequenas charcas,
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identificadas ao longo do traçado, que se destinam a abastecimento agrícola e pecuário.
De acordo com o EIA não existem captações superficiais licenciadas na área de estudo. A origem da
água para abastecimento é proveniente de captações subterrâneas.
A cerca de 4km a Oeste da Solução 2, localiza-se a Lagoa de Albufeira. Os usos desta lagoa estão
associados a actividades lúdicas.
No corredor dos 400m foram identificadas três ETAR`s, a ETAR da Quinta do Conde localizada a 250m
a Este do troço comum das Soluções 1 e 2, ao km 2+000, a ETAR da Carrasqueira, que se localiza a
50m e 100m das Soluções 1 e 2, ao km 17+000 e 15+000, respectivamente, e a ETAR de Sesimbra, que
se localiza no final do traçado da Ligação ao Porto de Abrigo.
No que respeita à poluição tópica, de acordo com o INSAAR, para o Concelho de Sesimbra, o índice de
atendimento de população servida por sistemas de drenagem e sistemas de tratamento de águas
residuais é de 28% sendo o restante emitido sem qualquer tipo de tratamento. No concelho de Setúbal, é
de 95%, em Palmela é de 82% e no concelho do Seixal o índice de atendimento é de 94%. A principal
fonte de poluição difusa está relacionada com a actividade agrícola e industrial.
Outra fonte de poluição são as vias rodoviárias existentes na área e estudo. As principais vias existentes
na área são a A2, EM378 e a EM379. Os poluentes mais importantes associados ao tráfego são as
partículas, os metais pesados e os hidrocarbonetos.
Para a caracterização da qualidade da água, o EIA recorreu aos dados disponíveis para a estação de
monitorização designada por Quinta do Conde, do Sistema Nacional de Informação dos Recursos
Hídricos (SNIRH), com o código 22C/03, no rio Coina, localizada a cerca de 2km a Oeste a montante do
traçado. Os dados desta estação são relativos aos anos de 2006 e 2007.
Para a análise da qualidade da água, o EIA baseou-se em três critérios:
Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano,
segundo o Anexo I do Decreto-Lei nº236/98 de 1 de Agosto;
Qualidade das águas destinadas para a rega, de acordo com o Anexo XVI, Decreto-Lei nº236/98
de 1 de Agosto ;
Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, segundo o Anexo XXI do
Decreto-Lei nº236/98 de 1 de Agosto;
De acordo com estes critérios, verificou-se que para o critério 1, Qualidade das águas doces superficiais
destinadas à produção de água para consumo humano, Anexo I do Decreto-Lei nº236/98 de 1 de
Agosto, a classificação nos anos analisados foi de A3, ou seja, necessidade de tratamento físico,
químico de afinação e desinfecção para a sua utilização para consumo humano, sendo os colifomes
totais, coliformes fecais e manganês os parâmetros responsáveis por esta classificação.
Em relação ao critério 2, Qualidade das águas destinadas para a rega, a estação Quinta do Conde
regista uma não conformidade face ao Anexo XVI do Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto, devido à
elevada concentração de cloretos e manganês.
Finalmente, no que se refere ao último critério, Objectivos ambientais de qualidade mínima para as
águas superficiais, os valores ultrapassam as normas estabelecidas no Anexo XXI do Decreto-Lei
nº236/98, de 1 de Agosto.
Em síntese, os resultados obtidos apontam para a contaminação microbiológica da linha de água e
alguma contaminação orgânica, com origem nas residuais domésticas.
Em termos de usos, a qualidade apresentada é na generalidade adequada tanto para rega como para
consumo humano após tratamento adequado à classe A3.
Para complementar a caracterização da qualidade da água superficial, o EIA utilizou os dados de
qualidade do Estudo de Impacto Ambiental do Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de
Sesimbra (PINPMS), disponibilizados pela Casa da Mesquita. As medições foram efectuadas em Abril e
Novembro de 2007 e Abril de 2008. O local de monitorização foi na ribeira da Pateira, no local de
atravessamento da Solução 2 e Alternativa 2.1.
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A água da ribeira da Pateira apresenta uma classificação de A1 nos anos analisados, sendo os colifomes
totais e fecais os parâmetros responsáveis por esta classificação.
O Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental de Águas de Escorrência de Estradas (INAG, 2006)
estabelece como zonas sensíveis à poluição rodoviária as seguintes:
Zonas de protecção de captações de água em albufeiras para abastecimento público;
Sistemas de retenção de água de pequena dimensão, dada a sua limitada capacidade de autodepuração face à poluição cumulativa por metais pesados;
Canais de distribuição de água para rega, designadamente os perímetros hidroagrícolas.
De acordo com este Relatório, nestas zonas não se devem fazer descargas directas de águas de
escorrência de estradas. Caso não seja possível evitar a sua descarga, devem ser implementados
sistemas de tratamento adequados.
Segundo o EIA, não existem, no troço analisado, zonas hídricas sensíveis aos poluentes rodoviários. No
entanto, é do entendimento da ARH do Tejo que existem 12 zonas hídricas sensíveis aos poluentes
rodoviários, todas elas associadas a sistemas de retenção de água de pequena dimensão:
Solução 1- Charca ao km 6+000, a 225m de distância da via;
Solução 2- 6 charcas, sendo que uma deles, ao km 10+450, é afectado directamente pelo
traçado. Os restantes 5 localizam-se entre os 90 e os 360m de distância;
Alternativa 2.1- 5 charcas, sendo que uma delas, ao km 2+250 é afectado directamente pelo
traçado. Os restantes, situam-se entre os 160m e os 250m de distância da via;
Além de definição de zonas sensíveis, o estudo do INAG identifica também zonas que requerem uma
avaliação específica, ou seja zonas em que é necessário avaliar a sua sensibilidade aos poluentes
rodoviários. Essas zonas são:
Linhas de água com captações destinada à produção de água para consumo humano, em especial
se a descarga for a montante da captação;
Linhas de água que foram classificadas e protegidas por suportarem usos e/ou ecossistemas
sensíveis;
Linhas de água poluídas e/ou sujeitas a planos de reabilitação;
Áreas frequentemente inundáveis;
Com base nestes critérios, foi considerado no EIA que as Zonas Ameaçadas pelas Cheias são zonas
que requerem uma análise específica:
Solução 1 e 2, ao km 1+750, associada ao Rio Coina, com uma extensão de 912m;
Solução 1 e 2, ao km 3+000, associada a um afluente do rio Coina com uma extensão de 208m ;
Alternativa 2.1, ao km 1+300, associada a um afluente da ribeira da Pateira, com uma extensão de
100m
Alternativa 2.2 ao km 1+570, foi também identificada uma Zona Ameaçada pelas Cheias,
associada à ribeira da Ferraria, com uma extensão de 250m.
A descarga de águas de escorrência nas zonas que requerem avaliação específica não deve ser
permitida sem tratamento prévio, se dessa avaliação se concluir que:
As águas de escorrência apresentam um CML (Concentração Média por Local) com um ou mais
dos seguintes valores: Pb> 75mg/l, Cu>75mg/l ou Zn> 800 mg/l;
As águas de escorrência apresentarem um CML inferior aos valores indicados, mas o solo das
faixas contíguas apresentar um ou mais dos seguintes valores: Pb>530 mg/kg, Cu>190 mg/kg e
Zn>170 mg/kg.
Quadro 5.2.7 - Zonas Sensíveis e Zonas que requerem uma avaliação específica
Solução

Zona Sensível

Zona que requer uma avaliação específica

Solução 1

1 charca

Zonas ameaçadas por cheias, respectivamente com extensão
de 912m e 208m

Solução 2

6 charcas

Zonas ameaçadas por cheias com extensão, respectivamente,
de 912m e 208m
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Alternativa 2.1

5 Charcas

Zonas ameaçadas por cheias com extensão de 100m

Alternativa 2.2

-

Zonas ameaçadas por cheias com extensão de 250m

Ligação à EN378

-

-

Ligação ao Porto de Abrigo

-

-

Avaliação e Identificação dos Impactes
a) Fase de Construção
Os principais impactes gerados na fase de construção ao nível dos recursos hídricos superficiais
resultam da desmatação, decapagem e movimentação de terras, de intervenções diversas nas
proximidades ou no leito e margens das linhas de água para a implementação dos viadutos e passagens
hidráulicas. Estas acções induzem alterações no escoamento superficial e na rede de drenagem fluvial.
No caso de haver desvios definitivos de linhas de água, os impactes na rede de drenagem fluvial que
ocorram na fase de construção prolongam-se para a fase de exploração.
De acordo com o EIA, as principais linhas de águas são transpostas por viaduto e por passagens
hidráulicas, sendo que estas seguirão a direcção do talvegue natural das linhas de água, não havendo, à
partida, necessidade de haver qualquer desvio das mesmas.
Assim, considerando que em Projecto de Execução se mantém este critério para a instalação das pH’s e
que são cumpridas as seguintes condicionantes:
Os pilares dos viadutos não deverão localizar-se no leito e margens, nem nas zonas inundáveis
(ou seja, os viadutos deverão abranger toda esta área);
Garantia da salvaguarda da vegetação ripária e minimização das intervenções nas margens e
leito das linhas de água, procedendo-se à reabilitação das margens e leito e galeria ripária após
a execução da obra.
não são expectáveis impactes negativos significativos ao nível do estado de conservação da rede
hidrográfica.
A implantação das diferentes soluções e alternativas implicará uma afectação directa de charcas de
reduzidas dimensões. Na Solução 2 e na Alternativa 2.1 o traçado irá afectar directamente duas charcas
destinadas a rega, ao km 10+450 e 2+250 respectivamente, gerando um impacte negativo significativo,
pelo que deverá ser averiguado com os proprietários das charcas a conveniência de proceder à sua
reconstrução noutros locais.
No que respeita aos aspectos qualitativos, os impactes estarão relacionados com a instalação, operação
e desactivação dos estaleiros, desmatação e limpeza dos terrenos, terraplanagens, constituição da
plataforma da via, construção dos viadutos e funcionamento e circulação de veículos e maquinaria afecta
à obra, que se traduzem na degradação da qualidade da água, devido ao aumento do teor de sólidos em
suspensão nas águas de escorrência e eventuais contaminação em caso da ocorrência de derrames de
óleos e combustíveis. Os impactes poderão ser particularmente significativos durante a realização das
obras junto às linhas de água, durante a construção das PH’s e dos viadutos, em particular se as obras
forem realizadas durante a época das chuvas.
Decorrentes do funcionamento dos estaleiros, serão produzidas águas residuais domésticas e outros
efluentes (nomeadamente águas provenientes da lavagem de máquinas, das centrais de fabrico de
betuminoso, entre outros).
Para as águas residuais domésticas, está previsto o seu encaminhamento para fossas sépticas
estanques, e para as águas industriais gerados nos estaleiros, estas são encaminhas para sistemas de
retenção para posterior reutilização, pelo que o impacte gerado nesta fase é considerado negativo,
pouco significativo.
Considera-se que os impactes gerados nesta fase, ao nível da qualidade da água, são negativos mas
minimizáveis se forem implementadas as medidas que constam do Parecer da ARH do Tejo para a fase
de construção.
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b) Fase de Exploração
Na fase de exploração, a afectação dos recursos hídricos superficiais decorre da presença da via, que
irá afectar processos de infiltração, dado que diminui a infiltração em benefício do escoamento
superficial. Este impacte iniciado durante a fase de construção tem carácter permanente durante a fase
de exploração.
No que se refere à rede hidrográfica, está previsto que as principais linhas de água sejam atravessadas
por viaduto: Rio Coina (Soluções 1e 2), afluente do rio Coina (Soluções 1 e 2), ribeira da Pateira
(Soluções 1, 2 e Alternativa 2.1), ribeira da Ferraria (Solução 1, 2, Alternativa 2.2 e Ligação à EN378) e
ribeira de Vale Bom (Soluções 1). As restantes linhas de água serão restabelecidas por passagens
hidráulicas.
De acordo com o EIA, as passagens hidráulicas para o restabelecimento das linhas de água
interceptadas, foram preferencialmente colocadas na direcção do escoamento, a localização será revista
em Projecto de Execução. Apresentam um diâmetro mínimo que varia de 1,0m a 3m de secção única e
estão dimensionadas para um período de retorno de 100 anos.
Considera-se que se as PH’s mantiverem em Projecto de Execução as características acima descritas e
os pilares dos viadutos se localizarem fora do leito e margens e das zonas inundáveis, abrangendo o vão
toda a área inundável, não são expectáveis impactes negativos na rede hidrográfica, durante a fase de
exploração.
No que respeita aos aspectos qualitativos, nesta fase os impactes estarão relacionados com a
contaminação das águas de drenagem da plataforma, o que se faz principalmente sentir após a
ocorrência das primeiras chuvadas, devido à acumulação de poluentes durante a estiagem. Estas águas
de escorrência provocam impactes ao nível da qualidade das águas superficiais dado que são
descarregadas na rede hidrográfica em condições normais (cargas poluentes acumuladas no
pavimento), como em ocorrências pontuais ou extraordinárias, como sejam contaminações decorrentes
de actividades de manutenção da via e taludes, ou em caso de acidentes rodoviários com ocorrência de
derrames de substâncias poluentes.
Considerando a situação de normal funcionamento da via, foram estimadas, com base no modelo de
regressão desenvolvido por Driver & Tasker (United States Geological Survey, 1990), as concentrações
de alguns dos poluente gerados por este tipo de infraestrutura (SST, Zn, Cu) nas águas de escorrência e
no meio hídrico, após a mistura completa.
Este modelo considera um conjunto de variáveis relativas ao uso de solo e variáveis climáticas, e um
conjunto de equações multiparamétricas que permitem calcular as cargas poluentes e volumes de
escorrência, as concentrações médias nas águas de escorrência por local de descarga (CML) e as
cargas poluentes médias (sazonais e anuais) nos cursos de água receptores (CPM).
A adaptação deste modelo para a realidade nacional foi efectuada em 2004 pelo LNEC, tendo por base
monitorizações da qualidade da água efectuada em 5 estradas nacionais (A1, A2, A6, IP5 e IP4). Como
resultado o modelo foi simplificado através da redução do número de variáveis, passando a basear-se
em variáveis de obtenção fácil, como sejam o volume total da chuvada, a área total e a área
impermeabilizada.
Uma vez que o EIA se encontra em fase de Estudo Prévio não se encontra ainda disponível o projecto
de drenagem, pelo que os locais de descarga considerados na simulação coincidem com o
atravessamento das linhas de água ou passagens hidráulicas, tendo a extensão da plataforma drenada
em cada local definida de acordo com o perfil longitudinal do traçado.
A descrição da aplicação do modelo apresentada no EIA é insuficiente dado que não diz quais foram os
pressupostos considerados na simulação, nomeadamente: intervalo de tempo, época, eventos
pluviométricos, e se foi considerada a situação mais crítica, após a ocorrência das primeiras chuvadas, a
seguir à estiagem.
Para a análise dos resultados para as águas de escorrência foram consideradas as normas de qualidade
estabelecidas no Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto, no que se refere a valores limites de emissão
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para a descarga de águas residuais (VLE) do Anexo XVIII.
Para a análise dos poluentes no meio receptor após mistura completa, foram consideradas as normas de
qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto, no que se refere ao anexo XVI Qualidade das águas destinadas à rega, Anexo X - Qualidade das águas destinadas a fins piscícolas, e
Anexo XXI- Objectivos Ambientais de Qualidade mínima para as águas superficiais.
Da análise dos resultados obtidos para as CML, verifica-se que os SST, Zn e Cu cumprem os
respectivos valores legais aplicáveis estabelecidos no Anexo XVIII (valores limites de emissão para a
descarga de águas residuais.)
Na análise efectuada foram também considerados os limiares estabelecidos na pág.106 do Relatório
Final da Avaliação e Gestão Ambiental de Águas de Escorrência de Estradas (INAG, 2006) para avaliar
se numa zona que requer avaliação específica não podem ser descarregados águas pluviais sem
tratamento prévio. De acordo com este documento é necessário o tratamento das águas de escorrência
quando:
As águas de escorrência apresentam um CML com um ou mais dos seguintes valores: Pb>
75mg/l, Cu>75mg/l ou Zn> 800 mg/l;
As águas de escorrência apresentarem um CML inferior aos valores indicados, mas o solo das
faixas contíguas apresentar um ou mais dos seguintes valores: Pb>530 mg/kg, Cu>190 mg/kg e
Zn>170 mg/kg.
Verifica-se que de acordo com as simulações efectuadas as águas de escorrência apresentam um CML
inferior aos seguintes valores: Pb>75mg/l, Cu>75mg/l ou Zn>800mg/l, pelo que não é necessário
proceder ao tratamento das águas de escorrência antes da sua descargas nas zonas que requerem uma
avaliação específica.
No que respeita às concentrações de poluentes em meio hídrico nas linhas de água receptoras, verificase que os valores se encontram também abaixo dos valores limite estabelecidos no Anexo XVI
(Qualidade das águas destinadas à rega,), no Anexo X (Qualidade das águas destinadas a fins
piscícolas) e Anexo XXI- Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais do
Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto.
No que se refere à concentração de poluentes no solo nas faixas contíguas da estrada não são
apresentadas estimativas.
Atendendo ao que atrás foi referido no que se refere à aplicação do modelo, a avaliação da
conformidade das estimativas das concentrações de poluentes quer nas águas de escorrência, quer nos
cursos de água deverá ser revista em RECAPE. Acresce ainda que devem ser apresentadas estimativas
das concentrações de poluentes no solo nas faixas contíguas da estrada.
Atendendo ao Relatório do INAG não devem ser realizadas descargas de águas de escorrência nas
zonas hídricas sensíveis. Caso não seja possível ter em consideração esta condicionante em Projecto de
Execução deverão ser implementados sistemas de tratamento adequados. Caso seja necessário adoptar
sistemas de tratamento, deverá ser implementado um Programa de Monitorização desses sistemas de
tratamento.
Saliente-se ainda que não foram referidos os impactes cumulativos associados ao traçado do IC21,
tendo em conta a existência de outras infra-estruturas rodoviárias (a A2, EM378 e a EM379) na
envolvente, o que deve ser colmatado em RECAPE.
5.2.2.2 Recursos Hídricos Subterrâneos
Caracterização da Situação de Referência
a) Aspectos Quantitativos
A área em estudo em termos hidrogeológicos encontra-se no Sistema Aquífero da bacia do Tejo-Sado/
Margem Esquerda.
A recarga de todo o sistema aquífero é feita directamente através da precipitação, infiltrando-se a água
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nos terrenos Pliocénicos e Quaternários.
Usos da água
Entre os usos de água na região em estudo, destacam-se a rega, o abastecimento público e o consumo
industrial.
No que respeita às captações subterrâneas, numa faixa de 400m ao longo do traçado, foram
identificadas as seguintes captações privadas e públicas:
Quadro 5.2.8 - Captações Públicas e Privadas
Solução

Captações privadas licenciadas

Captações Públicas

Solução 1

33 captações

7 captações, a distâncias que variam
entre os 50m e os 150m de distância.

Solução 2

26 captações

7 captações, a distâncias que variam
entre os 50m e os 150m de distância.

Alternativa 2.1

8 captações

2 captações, a 250m e 375m de
distância do traçado respectivamente.

Alternativa 2.2

9 captações

-

Ligação à EN378

8 captações,

-

Ligação ao Porto de Abrigo

3 captações

-

Todos os furos e poços identificados apresentam profundidades variáveis e são utilizados para rega e
para o consumo industrial.
No que respeita a captações para abastecimento público, foram identificadas ao longo do traçado 11
captações para abastecimento público, já com perímetros de protecção definidos.
O troço comum das Soluções 1 e 2, intersecta os perímetros de protecção alargados de 7 captações
públicas, 5 delas associadas ao núcleo de captações públicas do Pinhal de Negreiros ao km 2+000 e as
outras duas, referem-se a captações de abastecimento público da Câmara Municipal de Sesimbra. O
traçado intersecta os perímetros de protecção destas duas captações, aos km 5+250, a 110m de
distância, e ao km 5+500, a 590m de distância.
A Alternativa 2.1 intersecta os perímetros de protecção estabelecidos pela Câmara Municipal de
Sesimbra para duas captações, mais precisamente aos km 1+000, a 250m de distância, e ao km 1+750,
a 375m de distância.
b) Qualidade da água
As fontes poluentes que condicionam a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos são as águas
residuais urbanas, que constituem uma fonte de poluição tópica e a poluição de origem agrícola e
industrial.
Outra fonte de poluição são as vias rodoviárias existentes na área e estudo. As principais vias existentes
na área são a A2, EM378 e a EM379. Os poluentes mais importantes associados ao tráfego são as
partículas, os metais pesados e os hidrocarbonetos.
No corredor dos 400m foram identificadas três ETAR`s, a ETAR da Quinta do Conde localizada a 250m
a Este do troço comum das Soluções 1 e 2, ao km 2+000, a ETAR da Carrasqueira, que se localiza a
50m e 100m das Soluções 1 e 2, ao km 17+000 e 15+000 respectivamente, e a ETAR de Sesimbra, que
se localiza no final do traçado da Ligação ao Porto de Abrigo.
Considerando o Estudo Geológico e Geotécnico, foi detectado o nível piezométrico muito próximo da
superfície ao km 13+950 da Solução 1.
No que respeita à qualidade da água subterrânea, recorreu-se à estação Quinta do Perú, com o código
454/802, que se localiza a Norte da Solução 1, a 2km de distância.
Para a avaliação da qualidade da água subterrânea, o EIA recorreu a três critérios:
Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra (Estudo Prévio)
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2305
Pág. 30

Parecer da Comissão de Avaliação
Abril 2011

Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano,
segundo o Anexo I do Decreto-Lei nº236/98 de 1 de Agosto;
Qualidade das águas destinadas para a rega de acordo com o Anexo XVI Decreto-Lei Nº 236/98
de 1 de Agosto;
De acordo com estes critérios, verificou-se que para os três critérios a qualidade das águas subterrâneas
apresentam uma boa qualidade, não se registando situações de não conformidades relativamente aos
VMR e VMA estabelecidos no Anexo XVI, relativo à qualidade das águas destinadas à rega e Anexo I,
relativo à qualidade da água para a produção do consumo humano, do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de
Agosto.
Para a vulnerabilidade à poluição, o EIA é omisso. No entanto, segundo a ARH de Tejo a vulnerabilidade
é moderada em toda a área abrangida pelo projecto, de acordo com o índice do Plano da Bacia
Hidrográfica do Tejo.
O ”Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental de Águas de Escorrência de Estradas (INAG, 2006),
considera zonas sensíveis aos poluentes rodoviários as:
Zonas de protecção imediata de captações subterrâneas (Decreto-Lei 382/99, de 22 de
Setembro)
Zonas de protecção imediata de captações que exploram recursos hidrominerais (Decreto-Lei
90/90, de 16 de Março);
Zonas de vulnerabilidade elevada (cársicas ou muito fracturadas aflorante);
Áreas de infiltração máxima (Decreto-Lei 166/2008 de 22 de Agosto);
Zonas com nível piezométrico temporariamente muito próximo da superfície (< 1metro).
Para a área em estudo verifica-se o seguinte:
1. Zonas de protecção imediata de captações subterrâneas (Decreto-Lei 382/99, de 22 de
Setembro)
No que respeita a captações para abastecimento público, o traçado interfere logo no seu início, no troço
comum das Soluções 1 e 2, os perímetros de protecção alargados de 7 captações, 5 delas associadas
ao núcleo de captações públicas do Pinhal de Negreiros e 2 captações associadas à Câmara Municipal
de Sesimbra. O traçado intersecta os perímetros de protecção das duas captações, aos km 5+250,a
110m de distância, e ao km 5+500, a 590m de distância.
A Alternativa 2.1 intersecta os perímetros de protecção estabelecidos pela Câmara Municipal de
Sesimbra, de duas captações, mais precisamente aos km 1+000, a 250m de distância, e ao km 1+750, a
375m de distância.
2. Zonas de protecção imediata de captações que exploram recursos hidrominerais (Decreto-Lei
90/90, de 16 de Março):
O traçado não intercepta perímetros de protecção de concessões de água mineral.
3. Zonas de elevada vulnerabilidade (Zonas cársicas ou muito fracturadas aflorante à superfície):
Apesar do EIA não caracterizar a vulnerabilidade à poluição do aquífero, é do conhecimento da ARH do
Tejo que a vulnerabilidade à poluição é moderada em toda a área abrangida pelo projecto, de acordo
com o índice do Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo.
4. Zonas com nível piezométrico temporariamente muito próximo da superfície (< 1metro):
Considerando o Estudo Geológico e Geotécnico realizado, foi detectado o nível piezométrico abaixo de
um metro da superfície ao km 13+950 da Solução 1.
5. Áreas de infiltração máxima (Decreto-Lei nº166/2008 de 22 de Agosto):
De acordo com a REN publicada, as zonas classificadas como zonas de máxima infiltração ocorrem:
Solução 1, ao km 3+418, com uma extensão de 900m;
Solução 2, ao km 3+418, com uma extensão de 900m, e ao km 9+930, com uma
extensão de 230m;
Alternativa 2.1, ao km 2+605, com uma extensão de 120m;
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Alternativa 2.2, ao km 9+930, com uma extensão de 220m;
Em síntese, no Quadro 5.2.9 apresentam-se as zonas hídricas sensíveis aos poluentes rodoviários.
Quadro 5.2.9 Zonas hídricas Sensíveis aos poluentes rodoviários
Solução

Zona Hídrica Sensível aos poluentes rodoviários

Solução 1

7 captações para abastecimento público, uma zona de máxima infiltração, com uma
extensão de 900m, e uma zona do traçado com o nível piezométrico muito próximo da
superfície, ao km 13+950.

Solução 2

7 captações para abastecimento público, duas zonas de máxima infiltração, com uma
extensão total de 1130m.

Alternativa 2.1

2 captações para abastecimento público, aos km 1+000 e 1+750, e uma zona de
máxima infiltração com uma extensão de 120m.

Alternativa 2.2

1 zona de máxima infiltração, com uma extensão de 220m.

Ligação à EN378

-

Ligação ao Porto de Abrigo

-

Nas zonas hídricas sensíveis aos poluentes rodoviários zonas não se devem fazer descargas directas de
águas de escorrência de estradas, devendo o projecto de drenagem evitar, desde logo a sua afectação.
Caso não seja possível evitar locais de descargas nestas zonas, há que implementar sistemas de
tratamento adequados.
Avaliação e Identificação dos Impactes
a) Fase de Construção
No que se refere às águas subterrâneas, os principais impactes estão associados à implementação do
estaleiro e à construção das infra-estruturas rodoviárias.
Na fase de construção estão previstos impactes decorrentes das decapagens, movimentações de terras,
funcionamento de veículos e máquinas, a presença de estaleiros, áreas de parqueamento e depósitos
que poderão afectar a infiltração e a recarga do aquífero. Estes impactes são negativos de reduzida
significância.
Em relação aos impactes na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, na fase de construção
poderão ocorrer impactes negativos relacionados com derrames acidentais de óleos, lubrificantes e/ou
combustíveis, utilizados na maquinaria e veículos afectos à obra. Caso aconteça, constituirá um impacte
negativo, cujo significado, dependerá: do volume envolvido, do tempo de resposta até ao confinamento
da dispersão da contaminação, da geologia local.
No caso de ocorrer uma destas situações devem ser tomadas medidas imediatas de contenção dos
derrames.
No que respeita aos usos, de acordo com o quadro abaixo, verifica-se que serão afectadas directamente
3 captações privadas na Solução 1, 4 captações privadas na Solução 2 e uma captação privada na
Ligação à EN378.
Quadro 5.2.10 - Afectação de Captações Públicas e Privadas
Solução

Captações privadas

Captações Públicas

Solução 1

30 captações afectadas indirectamente e
3 afectadas directamente

7 captações, com distâncias que variam
entre os 50m e os 150m de distância.

Solução 2

22 captações afectadas indirectamente e
4 afectadas directamente

7 captações, com distâncias que variam
entre os 50m e os 150m de distância.

Alternativa 2.1

8 captações afectadas indirectamente

2 captações, a 250m e 375m de
distância do traçado respectivamente.

Alternativa 2.2

9 captações indirectamente

-
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Ligação à EN378

7 captações afectadas indirectamente e 1 afectada directamente

Ligação ao Porto de Abrigo

3 captações afectadas indirectamente

-

A maioria dos poços e furos são utilizados para rega e consumo industrial, alguns não tendo qualquer
uso associado.
De acordo com o EIA, serão afectadas directamente as captações privadas que estiverem a menos de
50m de distância da via.
De acordo com o quadro 5.2.10, verifica-se:
Na Solução 1 irão ser destruídas 3 captações privadas, que se localizam em pleno traçado, e
serão potencialmente afectadas de forma indirecta 30 captações privadas as quais se distribuem
junto ao traçado, a mais afastada a 300m de distância da via.
Na Solução 2 irão ser destruídas 4 captações privadas que se localizam em pleno traçado, e
serão potencialmente afectadas indirectamente 22 captações privadas as quais se distribuem
junto ao traçado, a mais afastada a 250m de distância da via.
Na Alternativa 2.1 e na alternativa 2.2 serão potencialmente afectadas de forma indirecta 8 e 9 e
captações respectivamente, as quais se distribuem junto ao traçado, a mais afastada a 220m de
distância da via
Na Ligação à EN378 serão destruídas 1 captação privada, que se localiza em pleno traçado e
serão potencialmente afectadas de forma indirecta 7 e captações privadas, as quais se
distribuem junto ao traçado, a mais afastada a 230m de distância da via
Na Ligação ao Porto de Abrigo, serão potencialmente afectadas indirectamente 3 captações
privadas, as quais se distribuem junto ao traçado, a mais afastada a 250m de distância da via
A afectação representa um impacte negativo, directo, permanente, certo, localizado e de elevada
magnitude e significado. Trata-se de um impacte minimizável em situações em que seja possível abrir
um furo ou poço para o proprietário afectado.
A afectação indirecta das captações decorre da movimentação de máquinas, nomeadamente nos
acessos aos estaleiros, uma vez que se localizam bastante próximas do traçado.
No que respeita a captações para abastecimento público, o traçado interfere logo no seu início, no troço
comum das Soluções 1 e 2, os perímetros de protecção alargados de 7 captações, 5 delas associadas
ao núcleo de captações públicas do Pinhal de Negreiros ao km 2+000 e 2 captações associadas à
Câmara Municipal de Sesimbra. O traçado intersecta os perímetros de protecção destas duas captações,
aos km 5+250 a 110m de distância e ao km 5+500 a 590m de distância.
A Alternativa 2.1 intersecta os perímetros de protecção estabelecidos pela Câmara Municipal de
Sesimbra de duas captações, mais precisamente aos km 1+000 a 250m de distância, e ao km 1+750 a
375m de distância.
Face ao exposto, a intercepção pelo traçado dos perímetros de protecção das captações para
abastecimento público representam um impacte negativo de magnitude e significado elevado, dado a
potencial afectação da qualidade da água subterrânea pela movimentação de máquinas e restantes
acções da obra.
b)Fase de Exploração
Na fase de exploração, em termos quantitativos, os principais impactes decorrerão da presença de
novas áreas impermeabilizadas, que diminuirão a recarga do aquífero, Os impactes gerados são
negativos e pouco significativos e de pequena magnitude, mas quando se considera a área onde se
insere o projecto, de características fortemente urbanas, o impacte é negativo, mas já significativo.
Uma vez que ainda não se encontra disponível o projecto de drenagem, foi assumido ao nível do Estudo
Prévio que os locais de descarga das águas de escorrência da via coincidem com as linhas de água e
passagens hidráulicas, alguns dos quais em zonas hídricas sensíveis à poluição rodoviária.
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Considera-se esta abordagem desadequada, não se entendendo porque razão ao nível do Estudo Prévio
foram considerados locais de descargas não aceitáveis em termos da afectação da qualidade dos
recursos hídricos subterrâneos.
De acordo com o EIA a localização dos locais descarga, será aferida em Projecto de Execução,
considerando o EIA, com o que se concorda, que nessa análise deverá ser considerado como
condicionante que não devem ser efectuadas descargas nas zonas consideradas sensíveis à poluição
rodoviária.
Sendo assim, os impactes nos recursos hídricos subterrâneos, na fase de exploração são negativos mas
pouco significativos se em Projecto de Execução os pontos de descarga das águas de escorrência não
se localizarem nas zonas de máxima infiltração, nas zonas de protecção das captações para
abastecimento público, em zonas de vulnerabilidade elevada e em zonas onde o nível piezométrico se
localize a menos de 1m da superfície.
5.2.2.3 Análise de Alternativas
Na análise das diferentes soluções foram considerados os seguintes critérios: comprimento do troço de
cada solução, número de linhas de água interceptadas (passagens hidráulicas), existência ou não de
viadutos e a sua extensão, zonas hídricas sensíveis (zonas de retenção de água de pequena dimensão,
zonas de máxima infiltração, zonas de protecção de captações para abastecimento público, zonas de
vulnerabilidade elevada e zonas onde o nível piezométrico se localize a menos de 1m da superfície) e
zonas que requerem uma avaliação específica (zonas ameaçadas pelas cheias) e a afectação directa e
indirecta de poços e furos.
Apesar da Solução 1 ser mais extensa em cerca de 3km em relação à Solução 2, a solução mais
favorável é a Solução 1, uma vez que:
Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a Solução 1 apenas intercepta um sistema de retenção
de água de pequena dimensão (charca), considerada como zona hídrica sensível à poluição
rodoviária, ao contrário da Solução 2 que intersecta 6 sistemas de retenção de água de pequena
dimensão (charcas).
Relativamente às Zonas Ameaçadas pelas Cheias, os impactes da Solução 1 são idênticos aos da
Solução 2, dado que ambas as soluções interceptam numa extensão de 1020 m Zonas
Ameaçadas pelas Cheias.
Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, a Solução 1 afecta directamente 3 captações
privadas, ao contrário da Solução 2, que afecta directamente 4 captações privadas.
A Solução 1 apresenta uma extensão de 900m associada a uma área de máxima infiltração,
considerada zona sensível aos poluentes rodoviários, ao contrário da Solução 2, em que cerca de
1130m do seu traçado atravessa uma área de máxima infiltração..
Relativamente às captações para abastecimento público, os impactes são idênticos em ambas as
soluções.
Relativamente à Alternativa 2.1, esta mostra-se como a menos favorável, em relação à Solução 2 no
troço correspondente, uma vez que esta alternativa afecta os perímetros de protecção de duas
captações para abastecimento público, intercepta uma Zona Ameaçada pelas Cheias, associada a um
afluente da ribeira da Pateira, com uma extensão de 100m, ao contrário da Solução 2 que não atravessa
nenhuma Zona Ameaçadas pelas Cheias no troço equivalente.
Relativamente à Alternativa 2.2, esta mostra-se também menos favorável em relação à Solução 2 no
troço correspondente, uma vez que intercepta uma Zona Ameaçadas pelas Cheias, associada à ribeira
da Ferraria, com uma extensão de 250m, ao contrário da Solução 2 que não atravessa nenhuma Zona
Ameaçadas pelas Cheias neste troço.
Em relação à Ligação ao Porto de Abrigo de Sesimbra, o EIA refere que não é apresentada outra
alternativa viária para o troço relativo à ligação ao Porto de Sesimbra, pelo facto de estar identificada na
Planta de Ordenamento do PDM de Sesimbra como “Espaço Canal”.
No entanto, como já foi referido, no POOC Sintra-Sado esta área está classificada como Área de
Protecção e segundo o n.º 1 do art. 102º da RCM n.º 86/2003, de 25 de Junho, em caso de conflito com
o regime previsto nos planos municipais de ordenamento do território em vigor, prevalece o regime
Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra (Estudo Prévio)
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2305
Pág. 34

Parecer da Comissão de Avaliação
Abril 2011

constante do POOC.
O traçado da Ligação ao Porto de Abrigo põe em causa os objectivos do plano de Ordenamento de Orla
Costeira, Sintra-Sado, nomeadamente interferindo com zonas de protecção, tendo a ARH do Tejo
emitido parecer desfavorável à Ligação ao Porto de Abrigo.
Medidas de Minimização
Para mitigação dos impactes identificados na Ligação IC21 a Sesimbra, deverão ser adoptadas as
medidas de minimização, bem como elaborados os estudos e implementados os planos de
Monitorização indicados no parecer da ARH do Tejo.
Conclusões Sectoriais
Os principais impactes negativos durante a fase de construção e exploração da Ligação do IC21 a
Sesimbra ocorrerão ao nível da rede de drenagem natural, e da qualidade da água subterrânea e
superficial, mas minimizáveis se forem implementadas, de forma eficaz, as medidas de minimização
indicadas no parecer da ARH do Tejo.
Em termos de recursos hídricos superficiais a Solução mais favorável é a Solução 1, uma vez que
apenas intercepta uma charca, considerada como zona hídrica sensível à poluição rodoviária, face à
Solução 2 que intersecta 6 charcas. Relativamente às Zonas Ameaçadas pelas Cheias, os impactes da
Solução 1 são idênticos aos da Solução 2. Ambas as soluções apresentam uma extensão de 1020 m
consideradas como Zonas Ameaçadas pelas Cheias.
Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, a Solução 1 apresenta-se também, como a mais
favorável, uma vez que esta afecta directamente 3 captações privadas, ao contrário da Solução 2, que
afecta directamente 4 captações privadas. A Solução 1 intercepta numa extensão de 900m áreas de
máxima infiltração, consideradas como zonas sensíveis aos poluentes rodoviários, face à Solução 2 que
intercepta numa extensão de 1130m, áreas de máxima infiltração. Relativamente às captações para
abastecimento público, os impactes são idênticos em ambas as soluções.
Relativamente à Ligação ao Porto de Abrigo de Sesimbra, esta, apesar de estar identificada na Planta de
Ordenamento do PDM de Sesimbra como “Espaço Canal”, põe em causa os objectivos do Plano de
Ordenamento de Orla Costeira, Sintra-Sado, nomeadamente interferindo com zonas de protecção, tendo
a ARH do Tejo emitido parecer desfavorável à referida ligação.

5.3 Qualidade do Ar
Caracterização da Situação de Referência
Relativamente à caracterização do ambiente afectado pelo projecto, o EIA não apresenta informação
suficiente e adequada, sendo de salientar os seguintes aspectos:
Em termos de unidades funcionais de gestão da qualidade do ar, a zona em que se desenvolve o
traçado em estudo, insere-se na zona da Península de Setúbal/Alcácer do Sal (freguesias do Quinta
do Anjo, S. Simão, S. Lourenço, Castelo e Santiago) e na aglomeração da Área Metropolitana de
Lisboa Sul (freguesias de Coina e Fernão Ferro). Na zona da Península de Setúbal/Alcácer do Sal a
rede de monitorização da qualidade do ar desta CCDR possui uma estação de monitorização
localizada no concelho de Palmela (estação rural de fundo, perto de cidade) e na aglomeração da
Área Metropolitana de Lisboa Sul localizam-se 6 estações de monitorização. Embora no ponto 4.6.1
do EIA se refira que a caracterização da situação actual do ambiente atmosférico inclui, entre outros
aspectos, uma caracterização da qualidade do ar a nível regional, são apenas apresentados dados
da estação de monitorização da qualidade do ar de Paio Pires localizada no concelho do Seixal, não
sendo esta informação suficiente para uma caracterização adequada da qualidade do ar na área de
influência do projecto;
Para caracterização das emissões de poluentes atmosféricos na região envolvente à área de
implantação do projecto o estudo apresenta dados bastante desactualizados relativos ao ano 1990,
desagregados apenas ao nível da NUT III (Corinair90), apesar de à data de elaboração do estudo se
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encontrarem disponíveis nos sites da APA e da CCDR-LVT dados de emissões atmosféricas bastante
mais actualizados, desagregados ao nível do concelho (documentos do Inventário de emissões
atmosféricas da CCDR, dos Planos e Programas para a melhoria da qualidade do ar na região de
Lisboa e Vale do Tejo e do Inventário Nacional de Emissões e Poluentes Atmosféricos);
No ponto 4.6.2. relativo ao enquadramento legislativo são efectuadas referências a diplomas legais
que já se encontram revogados e na Tabela 4.19 deste mesmo capítulo é apresentado um valor limite
para a média horária de CO e um valor limite para a média diária que já não se encontram em vigor
desde 2002. Nesta tabela é também apresentado um valor incorrecto para a média anual das
partículas PM10;
Relativamente aos receptores sensíveis o EIA identifica um conjunto de aglomerados na proximidade
do corredor em estudo, mas não refere a distância das habitações mais próximas aos traçados
previstos, nem a existência de eventuais receptores isolados com interesse para a avaliação.
Evolução da situação de referência na ausência do projecto
A informação apresentada neste ponto é bastante incipiente, sendo apenas referido que na ausência do
projecto “…não são previstas alterações relevantes em matéria da qualidade do ar da área em estudo”,
não sendo efectuada qualquer referência aos efeitos decorrentes do aumento de tráfego associado aos
empreendimentos turísticos previstos para a zona da Mata de Sesimbra.
Identificação e Avaliação de impactes
No que se refere à avaliação de impactes o EIA apresenta diversas lacunas, deficiências metodológicas
e omissões graves de informação, a seguir enumeradas:
Fase de construção
- Não são identificados os receptores potencialmente mais afectados, tendo em atenção a sua
proximidade ao traçado e a direcção predominante dos ventos na zona;
Fase de exploração
- Para avaliação dos impactes na qualidade do ar é modelado o transporte e dispersão dos poluentes à
escala local, recorrendo ao modelo Caline 4. São apresentados resultados de simulações para os anos
de 2014, 2024 e 2044 - ano de início do projecto, ano intermédio e ano horizonte de projecto – para um
cenário típico e para um cenário desfavorável, mas não é definido um cenário “0” correspondente à
evolução da situação na ausência de projecto, que permita a comparação com os resultados obtidos
para os cenários de exploração do mesmo;
- Nas simulações efectuadas são utilizados factores de emissão dos poluentes gerados pelo tráfego
rodoviário, indicados pela OCDE, sem qualquer referência temporal e desadequados para a realidade
nacional. Este facto é justificado no EIA pela “inexistência de valores de factores de emissão aplicáveis
ao parque automóvel nacional”, o que não é correcto, uma vez que esta informação pode ser
disponibilizada pela APA mediante solicitação ou obtida através do EMEP/Corinair;
- Como dados de entrada no modelo não são utilizadas concentrações de fundo obtidas a partir de
dados medidos nas estações de monitorização da qualidade do ar da zona. Para os poluentes monóxido
de carbono (CO), hidrocarbonetos e partículas é referido que foi considerado um nível residual de 116,6
3
3
µg/m , 0.1 ppm e 10,0 µg/m , respectivamente, desconhecendo-se porque razão são utilizados estes
valores;
- Relativamente aos volumes de tráfego considerados nas simulações efectuadas é referido na página
330 do EIA que os valores de tráfego médios diários (TMD) e médios horários (TMH) estimados para as
secções de cada solução do traçado rodoviário são apresentados nos quadros 5.30 e 5.31. No entanto
verifica-se que cada um dos quadro apresenta apenas um conjunto de valores para secção, não
referindo se se trata de valores de TMD ou de TMH.
- É referido no EIA que foram efectuadas previsões para os poluentes, monóxido de carbono (CO),
partículas em suspensão, hidrocarbonetos, dióxido de enxofre (SO 2) e óxidos de azoto (NOX), para os
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anos 2014, 2024 e 2044, mas no anexo 5.1 são apenas apresentados os resultados das simulações para
os poluentes CO, partículas em suspensão e hidrocarbonetos. Apesar de se referir que as simulações
são efectuadas para o NOx, no final deste anexo é comentado que nas simulações realizadas para os
parâmetros NO2 e SO2 os resultados obtidos em quaisquer dos cenários testados para cada uma das
3
soluções indicam valores iguais ao limite de detecção para o NO 2 e inferiores a 26.64 µg/m para o SO2.
Também na análise efectuada no EIA são comparados valores obtidos para o NOx (pág. 336) com o
valor limite anual legislado para o NO2, o que leva a crer que tenham sido efectuadas simulações para o
NOx e não para o NO2, poluente objecto de regulamentação, considerado um dos poluentes mais
importantes relativamente aos impactes na qualidade do ar provenientes das vias rodoviárias e sobre o
qual a análise deveria incidir, tendo em conta que as partículas PM10 não são bem representadas pelas
simulações uma vez que os seus valores são normalmente subestimados na modelação (as PM10 são
também emitidas, em grande escala, pelo tráfego rodoviário, no entanto, grande parte destas emissões
estão associadas ao desgaste de pneus, travões, pavimento e a fenómenos de ressuspensão, que não
são bem contemplados pelos factores de emissão);
- Nas tabelas do anexo 5.2, onde são apresentados os resultados obtidos para os parâmetros CO, PM, e
hidrocarbonetos, nunca é efectuada qualquer referência ao período temporal a que se referem os valores
obtidos (médias horárias, octohorárias, diárias ou outras). Dado que os valores limite são definidos para
determinados intervalos de tempo é necessário que os resultados obtidos nas simulações expressem a
probabilidade de ocorrência de violações aos valores limite com os quais serão comparados e se refiram
aos mesmos intervalos temporais, pelo que não se compreende que apenas um conjunto de valores
para cada poluente tenha permitido verificar o cumprimento de valores limite definidos para vários
períodos temporais;
- Na análise efectuada para o poluente CO é efectuada a verificação do cumprimento de um valor guia
para a média diária que já não se encontra em vigor desde 2002. No anexo 5.1 do EIA é referido que
este valor guia não é ultrapassado, sendo erradamente referido que o mesmo se reporta a um período
temporal de 8h;
- No anexo 5.1 nunca é referido se as simulações do poluente partículas se referem às partículas PM10.
Também para este poluente é efectuada a comparação dos valores obtidos com um valor limite
incorrecto para a média anual;
- Na análise dos resultados obtidos não é tida em consideração a incerteza do modelo utilizado. A
comparação dos resultados obtidos nas simulações com os limites legais em vigor deve ser efectuada
tendo em conta a aplicação de um factor de segurança normalmente atribuído aos resultados dos
modelos Gaussianos, como é o caso do modelo utilizado. Por aplicação deste factor entende-se que os
valores reais, estatisticamente, poderão ser metade ou o dobro dos valores estimados numericamente
pelo modelo;
- Relativamente aos receptores modelados, não se entende porque que razão não foram considerados
pontos receptores ao longo do traçado das vias, para cada lado da mesma e segundo secções
perpendiculares, de modo a contemplar todos os receptores potencialmente afectados. Relativamente às
simulações efectuadas é ainda de referir que não são apresentadas peças desenhadas com a
distribuição geográfica das concentrações simuladas;
- Na avaliação efectuada não são considerados receptores sensíveis previstos para a envolvente do
projecto nem são avaliados os impactes cumulativos do projecto em avaliação com outros projectos
existentes ou previstos na área envolvente, tais como os empreendimentos turísticos já aprovados para
a zona.
Conclusão Sectorial
As lacunas, deficiências metodológicas e omissões graves de informação identificadas neste parecer
comprometem uma adequada avaliação dos impactes do projecto no âmbito do factor ambiental em
causa.
5.4 Ruído
Caracterização da Situação de referência
O estudo caracterizou o ambiente sonoro de referência por medições acústicas efectuadas nos locais
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habitados na proximidade das propostas de traçados para a futura rodovia, tendo seguido os
procedimentos da normalização aplicável, nomeadamente a NP 1730: 1996.
Os resultados configuram locais calmos, com Lden ≤ 54 dB(A) e Ln ≤ 46 dB(A), não ultrapassando os
valores limite estabelecidos para zonas ainda não classificadas no Regulamento Geral do Ruído
(RGR - D. L. nº 9/2007, de 17 de Janeiro).
Identificação e Avaliação de impactes
Os impactes foram avaliados para as fases de construção e de exploração. Para esta última, foram
efectuadas previsões do ruído decorrente da circulação de veículos na rodovia, para os anos 2014,
2024 e 2044.
Os resultados indicam ultrapassagem dos valores-limite estabelecidos no RGR em 65 receptores
sensíveis existentes para a solução 1 de traçado da rodovia e 44 receptores para a solução 2, para o
ano intermédio de 2024.
O estudo considera também impactes negativos significativos as situações que apresentam
magnitudes elevadas (∆ > 15 dBA(A)).
Considera-se a metodologia de simulação de ruído adoptada no estudo a apropriada, com excepção
dos seguintes pontos, a serem corrigidos em fase de projecto de execução:
- A velocidade de circulação a considerar deverá ser de 100 km/h;
- Nos novos mapas de ruído a apresentar deverão ser destacados (uso de cor ou malha
diferenciada) todos os receptores sensíveis onde se preveja a ultrapassagem dos valoreslimite do RGR e o não cumprimento da Regra de Boa Prática indicada na “Nota técnica para
avaliação do descritor Ruído em AIA”, APA, Junho 2010; para todos estes receptores terão
de ser consideradas medidas de minimização de ruído.
Análise comparativa de alternativas
O estudo considera a solução S1+LPS a mais gravosa em termos dos impactes negativos no
ambiente sonoro, uma vez que apresenta maior nº de receptores sensíveis que a solução S2 (65 e 44
receptores, respectivamente, em 2024), onde previsivelmente serão ultrapassados os valores de
ruído regulamentados.
Concorda-se com esta conclusão, sendo assim a solução S2 a que se apresenta mais vantajosa em
termos dos impactes negativos neste descritor Ruído.
Acrescenta-se, em relação às diferentes alternativas da S2, que S2+A2.2 e S2+A2.1+A2.2 são
preferíveis a S2 e S2+A2.1 porque, muito embora apresentem igual nº de receptores sensíveis
existentes afectados, apresentam maior distanciamento ao futuro Empreendimento Turístico
Greenwoods Ecoresorts.
Medidas de minimização
Fase de obra
De forma a minimizar os impactes de ruído nesta fase, as operações de construção devem ocorrer
exclusivamente nos dias úteis entre as 8 e as 20h00.
Fase de exploração
Deverá ser apresentado estudo detalhado das medidas de minimização de ruído, relativo ao
projecto de execução do traçado rodoviário escolhido.
Este estudo deverá considerar medidas de minimização para todos os receptores sensíveis
existentes ou previstos (em plano de pormenor aprovado) onde se preveja a ultrapassagem dos
valores-limite do RGR e o não cumprimento da Regra de Boa Prática indicada na “Nota técnica
para avaliação do descritor Ruído em AIA”, APA, Junho 2010.
De referir que o estudo actual apenas considera medidas de minimização para protecção dos
receptores sujeitos a ultrapassagem de valores-limite do RGR.
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O estudo actual considera a adopção dos seguintes 2 tipos de medidas de minimização e ordem
de prioridade:
1º
aplicação de pavimento com características pouco ruidosas;
2º
instalação de barreiras acústicas.
O novo estudo deverá manter estes tipos de medidas e ordem de prioridade.
Plano de Monitorização
Fase de obra
O Plano não segue as indicações constantes do documento “Notas técnicas para relatórios de
monitorização de Ruído - Fase de obra e fase de exploração”, APA, Nov. 2009. Assim, deve ser
reformulado em conformidade.
Fase de exploração
Concorda-se com a metodologia apresentada quanto aos parâmetros a monitorizar e periodicidade das
campanhas.
Os locais a monitorizar devem ser revistos em conformidade com o novo estudo de avaliação de
impactes e medidas de minimização de ruído a apresentar.
5.5 Sistemas Ecológicos
1. Os traçados em estudo afectam o Parque Natural da Arrábida, o Sitio Arrábida/Espichel
(PTCON0010) e o Sitio RAMSAR Lagoa de Albufeira.
2. O Parque Natural da Arrábida é atravessado, aproximadamente ao longo do seu limite em cerca de
1,5km, pelo extremo Sul dos traçados em estudo correspondente à Ligação ao Porto de Sesimbra, e
pelo nó de ligação à EN379 previsto na Solução 1, também junto ao seu limite na Quintola – Maçã –
Sesimbra.
3. O troço da Ligação ao Porto de Sesimbra que se desenvolve ao longo do limite do PNA, não
coincide totalmente com este, devido aos raios de curvatura mínimos adoptados por motivos de
segurança, pelo que se verifica uma ligeira inflexão do traçado relativamente ao caminho existente,
a qual, por conseguinte, se traduz num ligeiro desvio para o interior do PNA, na zona da referida
curvatura.
Neste contexto, importa referir que os actuais limites do PNA resultaram da alteração geográfica da
área do PNA publicada através do Decreto-Regulamentar n.º 11/2003 de 8 de Maio, na sequência
dos estudos técnicos que fundamentaram a elaboração do Plano de Ordenamento do Parque
Natural da Arrábida. Assim, genericamente foi considerada uma ampliação da área terrestre do PNA
para poente de Sesimbra, tendo sido considerada a necessária descontinuidade dos limites, por via
da exclusão do perímetro urbano de Sesimbra e de algumas zonas adjacentes que não justificavam
medidas específicas de protecção. No âmbito desta alteração dos limites, foram considerados,
sempre que possível, os elementos geográficos existentes no terreno como referência,
nomeadamente o estradão sobre o qual se pretende, grosso modo, construir a Ligação ao Porto de
Sesimbra.
Uma vez que na altura, não estava ainda definido o traçado da Ligação ao Porto de Sesimbra, com
as características geométricas inerente a um projecto de execução, o Plano de Ordenamento do
Parque Natural da Arrábida, publicado pela RCM141/2005 de 23/8, procurou precaver esta ligação,
prevista no PDM de Sesimbra (Espaço canal), na alínea e) do n.º 2 do art.º 15º,aplicável às Áreas
de Regime de Protecção Parcial do tipo II, dispondo que “no caso de não existir localização
alternativa fora da área protegida, incluindo o mero alargamento da estrada existente, é aceite a
possibilidade da construção da variante à EN 378, prevista no Plano Rodoviário Nacional 2000,
sujeita a avaliação de impacte ambiental, na qual se devem estudar as diversas alternativas de
traçado, incluindo a alternativa zero”.
Ainda no que se refere à Ligação ao Porto de Sesimbra, o EIA refere que, por razões de orografia
da zona, da localização dos pontos de ligação, e pelo facto de ter sido reservado um espaço canal
para o efeito no PDM de Sesimbra, dentro do qual se desenvolve a ligação proposta, não se
considerou viável o estudo de alternativas de traçado para este troço. A Ligação ao Porto de Abrigo
é uma via que já existe actualmente, apresentando-se com um Perfil Transversal de largura
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

reduzida (cerca de 6 m), e não é pavimentada. De acordo com o EIA, o principal objectivo de
integrar o Estudo da Ligação ao Porto de Abrigo no Estudo Prévio da Ligação do IC 21 a Sesimbra
é melhorar as características do caminho existente, alargando-o, pavimentando-o e dotando-o de
ligações de nível adequadas à rede viária envolvente, passando este a constituir o principal acesso
ao Porto de Abrigo, evitando assim que o tráfego aí gerado (maioritariamente tráfego de veículos
Pesados) passe na malha urbana da vila de Sesimbra. O EIA refere que, embora se desenvolva
numa zona protegida, é apresentada uma única solução porque não existem alternativas viáveis:
Qualquer novo traçado teria que se desenvolver na mesma encosta onde se localiza o actual
caminho gerando um impacte negativo significativo em termos de uso e ocupação do solo e sobre a
paisagem.
Aproveitando o traçado do caminho existente para a Ligação ao Porto de Abrigo, embora obrigando
a uma maior ocupação relativamente à actual já que se prevê o seu alargamento (traçado em meia
encosta, num terreno com uma orografia muito agressiva, onde qualquer intervenção tem associada
uma grande ocupação por taludes – escavação e aterro – podendo obrigar também ao recurso a
obras de contenção), esta ocupação será sempre menor face a um novo traçado que não o
aproveite, gerando um impacte muito maior.
O EIA refere que a ligação entre Coina e Sesimbra, apesar de não estar ainda referenciada no
Plano Rodoviário Nacional como um Itinerário Complementar poderá vir a enquadrar-se no conceito
de IC tal como expresso no n.º 3 do artigo 4º (Rede Nacional Complementar) do Decreto-Lei n.º
222/98 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 98/99 de 26 de Julho, pela Declaração de
Rectificação n.º 19-D/99 e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de Agosto, atendendo à importância
regional da acessibilidade a Sesimbra acrescido da sua articulação com a concretização da Terceira
Travessia do Tejo (TTT) e articulando-se com o eixo rodoviário urbano estruturante dos concelhos
da Margem Sul do Tejo, integrado no designado “Arco Ribeirinho Sul” definido no PROT – AML que
integrará as Estradas Regionais ER 10 (Corroios / Seixal) e ER 11-2 (Barreiro / Moita (IC32).
O Sitio Arrábida/Espichel é atravessado pelos cerca de 4km da Ligação ao Porto de Sesimbra, a
partir da Cova da Raposa.
O Sítio RAMSAR Lagoa de Albufeira (RAM825) é atravessado em cerca de 300m da alternativa 2.1
(pk 3+900 a 4+200), 1,7km pela alternativa 2.2 (pk 0+000 a 1+700) e em cerca de 3km pela solução
2 na zona do nó de ligação à EN378 (pk 10+000 a 13+000). Assim a solução 1 não atravessa o Sitio
RAMSAR, a solução 2 independentemente das alternativas consideradas atravessa sempre o Sitio
RAMSAR em cerca de 3Km.
Apesar de o EIA fazer referência ao Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida
(POPNA), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005 de 23/8, e ao Plano
Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
115-A/2008 de 21/7, verifica-se que falta a referência a estes instrumentos de gestão territorial de
concretização da política nacional de conservação da diversidade biológica no Quadro 3.1 –
Instrumentos de Ordenamento e Planeamento do território na região e área em estudo (pg. 11 do
Relatório Síntese).
Existe uma incorrecção no EIA, por excesso de área, na delimitação do PNA na zona das pedreiras
do Zambujal, embora tal facto não se revele significativo na apreciação do EIA, uma vez que não há
sobreposição com as áreas das soluções em estudo.
Foram correctamente identificadas no EIA outras áreas classificadas não atravessadas pela infraestrutura, mas próximas dos traçados propostos: o Monumento Natural Pedreira do Avelino, o Sitio
Classificado de interesse espeleológico Gruta do Zambujal, a ZPE (PTZPE0050) e IBA (IBAPT041)
do Cabo Espichel, o Sitio Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira (PTCON0054), a ZPE (PTZPE0049) e
IBA (IBAPT040) da Lagoa Pequena, a Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica, a
ZPE (PTZPE0010) e IBA (IBAPT02) do Estuário do Tejo, o Sitio Estuário do Tejo (PTCON0009), a
Reserva Natural do Estuário do Tejo, o Sitio Estuário do Sado (PTCON0011), a Reserva Natural do
Estuário do Sado, ZPE (PTZPE0011), Sitio RAMSAR (RAM826) e IBA (IBAPT023) do Estuário do
Sado.
Considera-se que, na sua globalidade, o EIA apresenta uma boa caracterização da situação da
referência dos valores naturais (flora e vegetação, fauna, biótopos e habitats), nomeadamente a
respeitante à ocorrência de espécies e habitats protegidos, tendo sido integrada a informação
disponível no ICNB e em obras de referência locais e nacionais, e definidas tipologias de ocorrência
(confirmada em trabalho de campo, ou muito provável, provável, pouco provável ou possível), sendo
apresentada uma análise comparativa da sua afectação, para as várias alternativas em estudo. Na
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presente análise foi também considerado o parecer elaborado pelos Prof. Carlos da Silva Neto do
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e do Prof. José Carlos Costa do Instituto
Superior de Agronomia, anexo a uma participação da Consulta Pública, atendendo à idoneidade
científica dos autores.
10. Atendendo à análise comparativa das soluções ao nível dos habitats, flora e vegetação, o ICNB
emitiu parecer desfavorável à solução 1, nomeadamente tendo em conta que se trata da solução
mais desfavorável ao nível da afectação de habitats prioritários e da espécie prioritária Armeria
rouyana, pela afectação de povoamentos de sobreiros e pela afectação dos valores faunísticos.
Esta solução preconiza ainda um Nó com a EN379, cuja ligação afecta marginalmente o Parque
Natural da Arrábida, junto ao seu limite na zona da Quintola, em Área de Protecção Complementar
do tipo I, sendo que o n.º 7 do art.º 19º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005 de 23
de Agosto dispõe para estas áreas que “no caso de não existir localização alternativa fora da área
protegida é permitida a construção de infra-estruturas viárias prevista no Plano Rodoviário Nacional
2000, sujeita a avaliação de impacte ambiental”.
11. A solução 2 e a sua conjugação com as alternativas 2.1 ou 2.2 atravessam o Sítio Ramsar Lagoa de
Albufeira, Área de Maior Relevância Ecológica relativa a áreas sensíveis para aves aquáticas.
Acresce que a alternativa 2.1 é mais desfavorável que Solução 2 no que se refere à flora e
vegetação, uma vez que aí ocorrem habitats prioritários, ainda que degradados, e espécies
protegidas sem carácter prioritário, pelo que deverá ser considerada preferivelmente a Solução 2
(base) + Ligação ao Porto de Sesimbra. Assim, o ICNB emitiu parecer desfavorável às alternativas
2.1 ou 2.2.
12. Por último, a combinação de traçados mais favorável, do ponto de vista ecológico, é a Solução 2
(base) + Ligação ao Porto de Abrigo, conforme referido no EIA, pelo que o ICNB emitiu parecer
favorável a esta solução condicionado ao seguinte:
a) Implementação das medidas de minimização e do programa de monitorização, propostos no
EIA, a detalhar em fase de projecto de execução (RECAPE).
b) Integração desta solução (Solução 2 (base) da Ligação do IC21 a Sesimbra + Ligação ao Porto
de Abrigo) no Plano Rodoviário Nacional.
5.6 Solos e Uso do Solo
5.6.1 Solos
Os solos da área em estudo foram caracterizados com base no estudo dos “Solos de Portugal a Sul do
Rio Tejo”, na carta dos solos e da capacidade de uso da Direcção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural.
Verifica-se a existência de vários tipos de solos com diferentes capacidades de uso a que correspondem
as classes A, B, C, D e E., dos quais são os solos de classe A que possuem elevada aptidão agrícola,
com ligeiros ou nenhuns riscos de erosão e, os da classe E, os que mais severas limitações apresentam.
De acordo com o EIA, verifica-se que a Sol.1 não interfere com solos de classe A, afecta ligeiramente os
solos B (3,1% da área total). Os solos C são afectados em cerca de 6,1% da totalidade da área.
Os solos mais afectados são de classe D (78,2 % da área total) e os da classe E (12,7%).
O traçado da Sol.2 afecta solos A e B (0,2% e 0,3% da área total, respectivamente), solos C (8,3%).
A afectação predominante incide nos solos das classes D, seguindo-se a afectação dos solos da classe
E (76,9% e 11,6% da área total, respectivamente).
O traçado da Sol.2 com a alternativa 2.1 afecta os solos A em cerca de 0,2% da área total, os solos B
em cerca de 2,9% e, predominantemente os solos D (77%).
A afectação dos solos das classes C e E é idêntica (0,9% da área total).
O traçado da Sol.2 com a alternativa 2.2 afecta os solos da classe A em cerca de 0,2%, os solos B em
2,7%, os da classe C em cerca de 5,7%.
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A afectação predominante incide nos solos da classe D (77%) e, ainda, nos solos de classe E (11,7%).
Na ligação à EN 378, verifica-se que são afectados predominantemente solos da classe D.
Relativamente à Ligação do IC21 ao Porto de Abrigo, verifica-se, conforme os dados do Quadro 5.18 (pg
296), que são afectados maioritariamente os solos de classe E (em mais de 70% da área total).
São ainda afectados os solos das classes D e B nomeadamente em cerca de 5% e 13% da área total.
Na fase de construção, as acções geradoras de impactes são as relacionadas com as operações de
desmatação, as movimentações de terra, a instalação do estaleiro e de outros edifícios de apoio à obra
bem como com a circulação da maquinaria.
Estas acções conduzem ao aumento dos fenómenos erosivos, ao aumento de área impermeável e à
compactação do solo.
Verificando-se que em todos os traçados são os solos das classes D e E os mais afectados e tendo em
conta que estes se caracterizam por serem solos de baixa capacidade de uso, não susceptíveis de uso
agrícola, de elevado risco de erosão e possuírem severas limitações para pastagens, considera-se que
os impactes induzidos serão negativos, permanentes e pouco significativos.
Assim, tendo em conta as afectações acima referidas e uma vez que o traçado da solução 1 não afecta
solos da classe A, solos de elevada aptidão agrícola e que relativamente restantes traçado é o que em
maior percentagem da área afectada os solos das classes D e E, solos não susceptíveis de utilização
agrícola, de elevados riscos de erosão e de limitações severas a muito severas para pastagens,
considera-se ser a Solução 1 a menos desfavorável.
Para a fase de exploração mantêm-se os impactes negativos decorrentes da construção da via com
consequente ocupação de áreas de solos correspondentes à plataforma da via.
A selecção da solução 1 como sendo a menos desfavorável, no âmbito do factor ambiental Solos é
corroborada pela DRAPLVT. Com efeito, segundo o parecer da DRAPLVT (Anexo II), esta entidade
considera que a Solução 1 é a que se afigura menos desfavorável do ponto de vista agrícola, dado que
afecta uma menor área de RAN (5,27 ha), quando comparada com as outras soluções, sendo que
também é a que apresenta menor interferência com a ocupação do solo em termos agrícola. No seu
parecer, a DRAPLVT, apesar de concordar com as medidas indicadas no EIA, reforça/indica um conjunto
de medidas a ter em conta na fase de projecto de execução, na fase de obra e na fase de exploração do
projecto.
5.6.2 Uso do Solo
De acordo com o EIA a caracterização da área em estudo foi efectuada com base nas cartas de
ocupação dos solos do Instituto Geográfico Português, do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de
Sesimbra (PPZSMS) e dos Regulamentos dos Planos Directores Municipais de Sesimbra, Setúbal e
Palmela e nas visitas de campo realizadas, sendo identificados os seguintes usos: florestais, agrícolas,
urbanos e de extracção de inertes.
Áreas florestais
Nestas predomina o pinhal quer em povoamentos puros (pinheiro-bravo) quer em associação (pinheiro
bravo/sobreiro e pinheiro bravo/pinheiro manso). Os povoamentos mistos apresentam matos
abundantes. Os maiores povoamentos de pinhal ocorrem na zona Noroeste da Mata de Sesimbra e os
matos e matagais localizam-se, principalmente, na parte Sudeste da Mata de Sesimbra.
Áreas agrícolas
A ocupação agrícola e pastoril (prados e pastagens permanentes, culturas de sequeiro, vinha, olival e
culturas hortícolas) concentra-se em quatro grandes propriedades: Quinta do Peru, Quinta do Calhariz,
Herdade da Mesquita e Herdade da Apostiça.
Áreas urbanas
As áreas urbanas apresentam características distintas, nomeadamente:
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Áreas para cedências para Equipamentos e/ou Espaços Verdes previstas no PP da AUGI n.º 24 da
Ribeira dos Marchantes;
Zona de Fernão Ferro e Quinta do Conde (grande concentração de edificação) a Pinhal do General,
onde a edificação é mais rarefeita;
Zona desde o Pinhal das Freiras à Quinta do Peru, onde a ocupação urbana é escassa, mas com
potencialidades de ocupação para fins turísticos e de 2ª residência;
Zona designada pela “Concha de Sesimbra” que constitui o principal pólo de turismo e lazer de
Sesimbra;
Zona de cariz rural onde existe um reduzido número de habitações rurais e anexos agrícolas,
destacando-se a Quinta do Peru, a Quinta do Zambujo, a Quinta da Mesquita, a Quinta de Santo
António e o Casal da Ferraria.
Encontram-se previstas intervenções urbanas que se encontram materializadas em Planos de Pormenor,
nomeadamente o PPZNMS, em fase de elaboração, e o PPZSMS aprovado desde 2008.
Áreas de extracção de inertes
Na área em estudo, para além da existência de outras áreas extractivas, situa-se o núcleo de pedreiras
da Mata de Sesimbra, que se localiza na Herdade da Mesquita, na Herdade do Calhariz e na Quinta de
Santo António que se integra no Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra
(PINPMS). Com a implementação do PINPMS pretende-se proceder ao racional aproveitamento das
massas minerais em exploração e à recuperação das áreas exploradas conforme as Normas
estabelecidas no PPZSMS.
Análise das soluções propostas
Solução 1
As áreas florestais são as mais afectadas, nomeadamente as ocupadas por pinhal (cerca de 49%). Os
povoamentos mistos de pinhal e sobreiro são afectados em cerca de 12 % do traçado total e os
povoamentos puros de sobreiro em cerca de 2 %.
As áreas ocupados com matos e ou incultos ocupam cerca de 6 % do traçado.
As áreas agrícolas são atravessadas em pequenas extensões, sendo afectadas em cerca de 6 % do
traçado total.
As áreas urbanas concentram-se no inicio do traçado, sendo os aglomerados mais próximos os da
Quinta do Conde, da Fontainhas, da Quinta do Peru, da Carrasqueira, da Venda Nova, da Abadesse, do
Zambujal de Baixo, do Zambujal, da Amplibate e da Cova da Raposa.
As áreas de extracção de inertes, nomeadamente o núcleo de pedreiras da Mata de Sesimbra não são
afectadas.
Solução 2
As áreas florestais são as mais afectadas, nomeadamente as ocupadas por pinhal (cerca de 47%). Os
povoamentos mistos de pinhal e sobreiro são afectados em cerca de 1,9 % do traçado total. As áreas
ocupados com matos e ou incultos ocupam cerca de 6 % do traçado. As áreas agrícolas são
atravessadas em pequenas extensões, sendo afectadas em cerca de 8 % do traçado total. As áreas
urbanas concentram-se no inicio do traçado, sendo os aglomerados mais próximos os da Quinta do
Conde, da Fontainhas, do Pinhal do Cabedal, da Carrasqueira, da Abadesse, do Zambujal de Baixo, do
Zambujal, da Amplibate e da Cova da Raposa. A afectação destas áreas ronda os 0,5% do traçado total.
As áreas de extracção de inertes, nomeadamente o núcleo de pedreiras da Mata de Sesimbra, são
afectadas em cerca de 6% interferindo com o PINPMS.
Solução 2 + alternativa 2.1
As áreas florestais são as mais afectadas, nomeadamente as ocupadas por pinhal (cerca de 48%).
As áreas ocupados com matos e ou incultos ocupam cerca de 6 % do traçado. As áreas agrícolas são
atravessadas em pequenas extensões, sendo afectadas em cerca de 8 % do traçado total. A afectação
das áreas urbanas é idêntica à da Solução 2. Relativamente ao núcleo de pedreiras da Mata de
Sesimbra, verifica-se uma afectação marginal junto ao limite Norte do PINPMS.
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Solução 2 + Alternativa 2.2
As áreas florestais são as mais afectadas, nomeadamente as ocupadas por pinhal (cerca de 55%). As
áreas ocupados com matos e ou incultos ocupam cerca de 12 % da sua extensão. As áreas agrícolas
são atravessadas em pequenas extensões, sendo afectadas em cerca de 8 % do traçado total. A
afectação das áreas urbanas é idêntica à da Solução 2. Quanto às áreas de extracção de inertes,
verifica-se que o seu traçado atravessa o núcleo de pedreiras da Mata de Sesimbra, interferindo com o
PINPMS.

Ligação à EN 378
Nesta Ligação as áreas florestais, nomeadamente as ocupadas por pinhal são afectadas em cerca de
66,79 % do traçado, em particular no final do traçado. Os matos e / ou incultos são afectados em cerca
de 16,86%. Relativamente à área urbana, o traçado afecta a área abrangida pelo PPZSMS.
Ligação ao Porto de Abrigo
Esta Ligação desenvolve-se em grande parte sobre solos ocupados por matos e incultos (em cerca de
36,99 % do traçado). A extracção de inertes constitui a segunda forma de uso mais afectada (cerca de
29,45 % do traçado). As áreas urbanas têm pouca expressão na faixa de atravessamento da ligação,
existindo, no entanto algumas afectações pontuais (habitações e barracões).
Análise comparativa de traçados
Da análise efectuada, verifica-se que as áreas florestais são as mais afectadas pelos traçados
propostos, sendo que a solução 2 afecta predominantemente as áreas de pinhal e a solução 1 áreas de
pinhal e de sobreiro.
Importa referir que a solução 1, por se desenvolver em áreas de sobreiros e em áreas mais desafogadas
em termos de ocupação humana é aquela que importa preservar.
Relativamente à solução 2 e respectivas alternativas, verifica-se que por se desenvolver com maior
proximidade a áreas urbanas permitirá, através dos nós de ligação previstos, melhorar a acessibilidade a
estas áreas.
A exploração e a recuperação do núcleo de pedreiras da Mata de Sesimbra é afectada significativamente
pelos traçados da soluções 2 e da solução 2+alternativa 2.2, os quais põem em causa o cumprimento do
projecto integrado existente, comprometendo a reconversão da área intervencionada em área florestal e
de zona de recreio e lazer prevista no PINPMS. Contudo, verifica-se que a solução 2+alternativa 2.1
apenas afecta marginalmente este núcleo extractivo, pelo que não é inviabilizado o projecto de
exploração e recuperação paisagística preconizado.
Ligação à EN 378 (2 797 m)
O traçado não afecta áreas agrícolas. As áreas ocupadas por pinhal e por matos/incultos são as áreas
mais afectadas, nomeadamente a ocupada com pinhal (cerca de 67%).
Relativamente às áreas urbanas, verifica-se que o traçado atravessa a área do PPZSMS inviabilizando
os usos nele previstos.
Ligação ao Porto de Abrigo (4 044m)
O traçado desenvolve-se em cerca de 37% em áreas ocupadas por matos/incultos
Relativamente afectação de áreas extractivas verifica-se que são afectados cerca de 29,5% do traçado
total, pelo que se considera os impactes gerados são negativos, permanentes e muito significativos uma
vez que impede que as áreas intervencionadas sejam integradas na paisagem natural através do
repovoamento com espécies autóctones.
Conclusão Sectorial
Do exposto e tendo em conta que, embora o traçado da solução 1 não afecte o PINPMS e não
comprometa o projecto integrado de exploração e recuperação paisagística, considera-se que a
afectação das áreas de pinhal e sobro induzem impactes mais significativos do que os induzidos pelo
traçado da solução 2 e respectivas alternativas.
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Considera-se ainda que o traçado da solução 2 permite privilegiar as acessibilidades das áreas urbanas
não sendo tão significativo o impacte ao nível do uso do solo existente e tendencial. No entanto, não
deve ser viabilizada a alternativa 2.2 uma vez que a conjugação do seu traçado com o da solução 2
interfere com a área do PINPMS, induzindo um impacte negativo, significativo e não minimizável.
Por outro lado, a alternativa 2.1 constitui uma alternativa à solução 2 pois apesar de atravessar
marginalmente o núcleo extractivo da Mata de Sesimbra, não põe em causa a reconversão do solo
(preconizada pelo Projecto Integrado de exploração e recuperação paisagística do núcleo de pedreira),
pelo que o impacte induzido é negativo mas pouco significativo.
5.7 Socioeconomia
Caracterização da Situação actual
De acordo com o EIA na área em estudo é dominante a presença urbana, distinguindo-se várias áreas
construídas, de características e índole urbanísticas bastante diferenciadas, tais como:
1. Zona de Fernão Ferro e Quinta do Conde,
2. Área junto ao Pinhal das Freiras e Quinta do Perú, com desenvolvimento circular, integrada na
Mata de Sesimbra e cuja ocupação urbana actual é efectivamente muito baixa, registando-se
grandes expectativas, para uma potencial ocupação para fins turísticos e de 2ª residência, com
densidades globais muito baixas
3. Área designada como “Concha de Sesimbra”, próximo do final dos traçados propostos e da
ligação ao Porto de Abrigo, com uma elevada ocupação urbana no concelho de Sesimbra, e
constituindo-se como o principal pólo de turismo e lazer da sub-região.
Em todos os concelhos que integram a zona em estudo, com excepção do Barreiro, a população
residente tem vindo a aumentar. A população mais idosa apresenta alguma importância, verificando-se
no entanto que as faixas etárias mais jovens tem tendência a prevalecer. Todas as unidades em estudo
reflectem uma taxa de crescimento natural positiva, traduzindo uma evolução populacional positiva.
Os concelhos do Barreiro, Seixal e Setúbal apresentam uma maior percentagem de população com
níveis de instrução mais elevados face à sub-região Península de Setúbal.
O principal meio de transporte utilizado na deslocação é o automóvel ligeiro particular, sendo também
significativa a percentagem da população que se desloca a pé nos concelhos e freguesias em estudo.
As principais actividades económicas associam-se: no concelho do Barreiro ao comércio, indústria
transformadora (indústria química e de materiais de transporte), construção e alojamento e restauração;
no concelho de Palmela a empresas de “comércio por grosso” e de retalho, reparação de veículos
automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico, de construção e de agricultura, produção
animal, caça e silvicultura, sendo o Sector Terciário preponderante em todas as freguesias; no concelho
do Seixal à indústria siderúrgica, indústria de componentes electrónicas, comércio e serviços; e no
concelho de Sesimbra, com localização periférica, ao peso ainda significativo, embora decrescente, das
actividades tradicionais como a piscatória, a agricultura e a exploração de pedreiras.
A área integra a Região de Turismo da Costa Azul e parte significativa da Área Metropolitana de Lisboa e
do Alentejo Litoral, evidenciando-se como produtos turísticos o sol e o mar, o golfe, as reuniões e os
congressos.
Identificação e Avaliação dos Impactes Ambientais
Para efeitos de sistematização dos impactes gerados pelo projecto consideram-se os seguintes troços
de análise:
Troço entre o Nó de Coina e o Nó da Quinta do Conde
Troço entre o Nó da Quinta do Conde e o Nó da Carrasqueira (solução1)
Troço entre o Nó da Quinta do Conde e o Nó com a EN378 (soluções 2 e 2.1)
Troço entre o Nó com a EN378 e o Nó de Almoinha (soluções 2 e 2.2)
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Troço entre o Nó da Carrasqueira e o Nó de Almoinha (solução1)
Troço entre o Nó de Almoinha e inserção final na EN379
Ligação ao Porto de Abrigo a partir da inserção final na EN379.
No conjunto, os impactes previstos salientam dois principais aspectos, que ponderam para avaliação os
efeitos sócio-económicos: áreas a preservar, proteger e valorizar, relativas a “espaços com valor
ecológico/ ambiental, espaços florestais (de protecção e produção) e espaços agrícolas;
compatibilização e valorização dos efeitos na acessibilidade e nos espaços urbanos. Na área abrangida
destaca-se sobretudo o primeiro conjunto de espaços, que constituem um elemento de valorização
territorial determinante, uma vez que os espaços urbanos se encontram em condições quer de expansão
em mancha, com características de invasão desordenada, quer em parte numa fase de transição de
passarem de uma situação de génese ilegal, para uma situação de reconversão urbanística, através da
implementação de PU e PP, entretanto ratificados.
O EIA permite evidenciar os impactes positivos que advêm das novas condições criadas pelo novo eixo
viário, que permite a maior facilidade de acesso entre a A2 e Sesimbra, favorecendo contudo a expansão
de áreas residenciais e a densificação urbana, em particular na envolvente dos pontos de ligação à via
(na proximidade dos nós). A fácil e rápida acessibilidade induzirá o aumento da capacidade de atracção
das áreas envolventes, contrariando orientações de protecção e valorização daqueles espaços de índole
mais natural.
Por outro lado, o EIA valoriza sobretudo o projecto no quadro de articulação com a Nova Travessia do
Tejo, a qual se integra num contexto incerto de planeamento, estabelecendo uma dependência do
projecto em análise daquela Travessia. Salienta-se, no entanto, que a proposta contém alguns
elementos de articulação da rede viária existente, designadamente com a A2 – EN378 – EN379, facto
que se considera positivo.
Face aos critérios apontados, a análise deste factor ambiental privilegia a articulação entre vias, a
minimização da afectação dos designados espaços naturais, evitando a penetração e viabilizando a
proximidade às áreas construídas de modo a suscitar o menor risco de expansão urbana e valorização a
protecção dos espaços naturais, a consideração e valorização das vias existentes, sobretudo com
alternativa de concretização da articulação viária preconizada.
Devido à importância atribuída à afectação do valor territorial e económico da área de enquadramento
abrangida, especificam-se os seguintes aspectos, por constituírem fundamentação para a decisão:
-

Sub-região homogénea “Arribas – Arrábida”, correspondente à faixa costeira desde a Trafaria até
Setúbal e que procura abranger todos os habitats de maior valor, tendo, por estas razões, a
conservação como função primordial. Pelas suas características singulares, nomeadamente a
estabilização da arriba fóssil, o Plano estabelece como segunda função a protecção. Não só pelo seu
valor paisagístico, como também pela proximidade aos centros urbanos, apresenta como terceira
função o Recreio, enquadramento e estética da paisagem. Esta sub-região é atravessada pela
totalidade do traçado da Ligação ao Porto de Sesimbra. A ocupação do solo pelo traçado desta
ligação referida no capítulo 2 (Solo e Uso de Solos) não é compatível com os objectivos para esta
sub-região, no que diz respeito à conservação da biodiversidade e riqueza paisagística; à
preservação dos valores fundamentais do solo e da água; à melhoria da qualidade das pastagens.

-

Sub-região homogénea “Península de Setúbal”, que assume como função prioritária o
enquadramento e estética da paisagem. A silvopastorícia, a caça e a pesca são definidas como
segunda função pela sua importância ao nível regional (por exemplo o queijo de Azeitão). Para
terceira função, pelo nível de aptidão florestal, estabeleceu-se a produção, embora potencialmente
nesta região seja oprimida pelas duas funções anteriores. Esta sub-região é atravessada pela
totalidade das soluções, à excepção da Ligação ao Porto de Sesimbra. A ocupação do solo pelas
soluções de traçado não é compatível com os objectivos para esta sub-região, no que diz respeito a
Melhorar e racionalizar a oferta dos espaços florestais na área do turismo e do lazer; a Melhorar a
estrutura produtiva dos espaços existentes.

-

A afectação um pouco mais contrastante, em termos globais, entre espaços agrícolas e florestais,
distinguindo-se: a afectação florestal é sempre superior e mais significativa do que a afectação

Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra (Estudo Prévio)
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2305
Pág. 46

Parecer da Comissão de Avaliação
Abril 2011

agrícola; a Solução 1 com maior afectação dos espaços florestais, enquanto a afectação dos espaços
agrícolas assume maior significado na Solução 2. No âmbito do conjunto das Soluções 2, o troço da
Alternativa 2.1 é mais significativo na diminuição da afectação das áreas florestais.

-

Ao nível do Planeamento e Ordenamento do Território são expectáveis impactes negativos com
consequências de desvalorização territorial, que poderão ocorrer devido ao possível crescimento
urbanístico desordenado.

-

Ao nível da demografia e povoamento, impactes sobretudo associados às novas condições criadas
pelo novo eixo viário, permitindo maior facilidade de acesso entre a A2 e Sesimbra, a qual favorece a
expansão de áreas residenciais e a densificação urbana, em particular na envolvente dos pontos de
ligação à via (proximidade dos nós). A fácil e rápida acessibilidade induzirá o aumento da capacidade
de atracção das áreas envolventes.

Para além dos aspectos acima referidos, que reflectem uma análise global, apresenta-se de seguida
uma identificação de impactes relativos aos seguintes troços:
Troço entre o Nó de Coina e o Nó da Quinta do Conde (solução comum 1/2) (do km0+000 até cerca do
km7+300):
A nível dos impactes consideram-se impactes negativos e permanentes os seguintes:
1. Afectação, pela demolição, das edificações relativas a um armazém de granulado de cães, um
armazém de contentores, umas ruínas, um armazém de materiais de construção, a Praça da
entrada principal do Golfe da Quinta do Peru, Armazéns agrícolas (2 situações), habitações (2
situações) e uma garagem.
2. Afectação, devido à proximidade (25m), dos aglomerados populacionais considerados de maior
dimensão (mais de 50 habitações) Quinta do Conde (entre os km3+000 e 5+200), Fontainhas
(entre os km 5+200 e 6+700) e Quinta do Peru (entre os km 5+000 e 6+700)
3. Afectação, devido à proximidade, dos equipamentos colectivos Stapples (adjacente), condomínio
fechado (100m), campos de futebol (Associação Desportiva da Quinta do Conde) (15m), cemitério
(25m), Golf & Country Club Quinta do Peru (adjacente), campo de jogos (200m).
4. Afectação sobre as acessibilidades pelo corte ou condicionamento do trânsito no Nó de Coina com
a A2, no Nó com a EN10 e no Nó com a Quinta do Conde, considerados pelo EIA como
temporários, reversíveis e significativos, por poderem ser diminuídos com a garantia de acessos
temporários.
5. Afectação da valia territorial pela interferência com corredores ecológicos, zonas críticas do ponto
de vista de defesa da floresta contra incêndios.
6. Coincidência do desenvolvimento em planta com os Espaços Canais reservados nos PDM, sendo
o trecho inicial entre a Quinta de Peru e a Quinta do Conde destacado pelo EIA.
Troço entre o Nó da Quinta do Conde e o Nó da Carrasqueira (solução1) (do km 7+300 até cerca do km
16+300)
Identifica-se como impactes negativos e permanentes os seguintes:
1. Afectação, pela demolição, das edificações relativas a uma habitação (2 situações), a um terreno
de habitação.
2. Afectação, devido à proximidade dos aglomerados populacionais Peru (200m), de pequena
dimensão (menos de 10 habitações), e Venda Nova (10m), considerado de grande dimensão,
3. Afectação da valia territorial pela interferência com corredores ecológicos, zonas críticas do ponto
de vista de defesa da floresta contra incêndios.
4. Como impactes negativos temporários, reversíveis e significativos refere-se a afectação das
acessibilidades, que virão a ocorrer com o corte e/ou condicionamento do trânsito no Nó da Quinta
do Conde, no Nó de Ligação com a EN379 e no Nó da Carrasqueira.
Troço entre o Nó da Quinta do Conde e o Nó com a EN378 (soluções 2 e 2.1) (entre os km 7 até cerca
do km 11 mantendo a contagem desde o início do traçado ou entre os km 0+000 e cerca do 4+500)
Este troço apresenta um conjunto importante de impactes negativos, nomeadamente nos aspectos
Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra (Estudo Prévio)
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2305
Pág. 47

Parecer da Comissão de Avaliação
Abril 2011

seguintes:
1. Afectação sobre as acessibilidades pelo corte ou condicionamento do trânsito no Nó da Quinta do
Conde e no Nó com a EN378, considerados pelo EIA como temporários, reversíveis e
significativos, por poderem ser diminuídos com a garantia de acessos temporários.
2. Afectação da valia territorial pela interferência com corredores ecológicos, zonas críticas do ponto
de vista de defesa da floresta contra incêndios.
Troço entre o Nó com a EN378 e o Nó de Almoinha (soluções 2 e 2.2) (entre os km 11 até cerca do km
16+000 mantendo a contagem desde o início do traçado ou entre os km 0+000 e 5+000).
Identificam-se como impactes negativos e permanentes os seguintes:
1. Afectação, devido à proximidade (50m), do aglomerado populacional considerado de maior
dimensão (mais de 50 habitações) Carrasqueira (entre os km 15+500 e 16+300) e do aglomerado
de pequena dimensão Pinhal de Baixo (70m) ao km 4+500.
2. Afectação sobre as acessibilidades pelo corte ou condicionamento do trânsito no Nó com a
EN378, no Nó da Carrasqueira devido à articulação com a EN378 e no Nó de Almoinha,
considerados pelo EIA como temporários, reversíveis e significativos, por poderem ser diminuídos
com a garantia de acessos temporários.
3. Afectação da valia territorial pela interferência com corredores ecológicos, zonas críticas do ponto
de vista de defesa da floresta contra incêndios.
4. Afectação directa de elementos patrimoniais: Tuberal, a 200m Oeste da Alternativa 2.2 (km
0+980).
Troço entre o Nó da Carrasqueira e o Nó de Almoinha (solução 1) (do km 16+300 até cerca do km
19+000)
Este troço apresenta, também impactes negativos e permanentes
1. Afectação, devido à proximidade (50m), do aglomerado populacional considerado de maior
dimensão (mais de 50 habitações) Carrasqueira (entre os km 16+500 e 18+500), dos aglomerados
populacionais considerados de pequena dimensão Abadesse (25m), entre os km 17+100 e
17+600, e Amplibate (Zambujal de Baixo) (100m) ao km 18+100, e do aglomerado populacional de
média dimensão Cova da Raposa (25m) ao km 19+100.
2. Afectação, devido à proximidade, dos equipamentos colectivos Parque de Campismo Valbom
(25m), junto ao Nó da Carrasqueira Super Sol Supermercado (adjacente) e Pingo Doce (25m),
Parque Infantil (150m), Campo de Futebol (220m).
3. Afectação nas acessibilidades pelo corte ou condicionamento do trânsito no Nó da Carrasqueira e
Nó de Almoinha, considerados pelo EIA como temporários, reversíveis e significativos, por
poderem ser diminuídos com a garantia de acessos temporários.
Troço entre o Nó de Almoinha e inserção final na EN379 (solução comum 1/2) (do km 19+000/16+000
até cerca do km 21+750/19)
Identificaram-se impactes negativos nos seguintes casos:
1. Afectação, pela demolição, de edificações relativas a anexos de habitações e a uma construção
precária/barracas (venda de pedra rústica).
2. Afectação, devido à proximidade dos aglomerados populacionais considerados de pequena
dimensão Abadessa (25m), entre os km 19+500 e 20+000 (ou 17+100 – 17+600), e Amplibate
(Zambujal de Baixo) (100m) ao km 20+500 (ou ao km 18+100), e do aglomerado populacional
de média dimensão Cova da Raposa (25m) ao km 21+500 (ou ao km 19+100).
3. Afectação sobre as acessibilidades pelo corte ou condicionamento do trânsito no Nó de
Almoinha e na Rotunda com a EN379, considerados pelo EIA como temporários, reversíveis e
significativos, por poderem ser diminuídos com a garantia de acessos temporários.
Ligação ao Porto de Abrigo a partir da inserção final na EN379
Identificaram-se impactes negativos e permanentes nos seguintes casos:
1. Afectação, pela demolição, de edificações relativas a habitações e barracões e a um terreno de
habitação (afectação parcial).
2. Afectação, devido à proximidade dos aglomerados populacionais considerados de grande
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3.
4.

5.

6.

dimensão Cooperativa Zambujalense (200m), de média dimensão Cova da Raposa (adjacente) e
Nova Lagoa (200m), e de pequena dimensão Assenta (50m), Sentrão (25m).
Afectação, pela proximidade, dos equipamentos colectivos Complexo Polidesportivo (125m), Forte
de Sesimbra (25m) e Parque de Campismo (50m).
Afectação do valor territorial e económico da área de enquadramento abrangida, por registar
conflito com o Plano Regional de Ordenamento Florestal, considerando a inserção na designada
Sub-região homogénea “Arribas – Arrábida”, correspondente à faixa costeira desde a Trafaria até
Setúbal e que procura abranger todos os habitats de maior valor, tendo, por estas razões, a
conservação como função primordial. Pelas suas características singulares, nomeadamente a
estabilização da arriba fóssil, o Plano estabelece como segunda função a protecção. Não só pelo
seu valor paisagístico, como também pela proximidade aos centros urbanos, apresenta como
terceira função o Recreio, enquadramento e estética da paisagem. Esta sub-região é atravessada
pela totalidade do traçado da Ligação ao Porto de Sesimbra. A ocupação do solo pelo traçado
desta ligação não é compatível com os objectivos para esta sub-região, no que diz respeito à
conservação da biodiversidade e riqueza paisagística; à preservação dos valores fundamentais do
solo e da água; à melhoria da qualidade das pastagens. Afectação específica pela interferência
com corredores ecológicos, zonas críticas do ponto de vista de defesa da floresta contra incêndios
e áreas classificadas.
Afectação directa de elementos patrimoniais: Forte do Cavalo, a 200m Este da Ligação ao Porto
de Abrigo, ao PK 4+000; Farolim do Forte do Cavalo/Forte de São Teodósio, na área de protecção
de 50m, no Traçado a Sul da Ligação ao Porto de Abrigo, ao PK 3+950; Grutas do Forte do
Cavalo, a 5m Sul da Ligação ao Porto de Abrigo, ao PK 3+800.
Releva-se, ainda para o facto de o traçado proposto coincidir parcialmente nas afectações de
canais reservados à implementação de IGT eficazes.

Relativamente aos níveis de tráfego associados, o EIA indica que por decisão da EP – Estradas de
Portugal SA não foi realizado o Estudo de Tráfego específico associado ao presente Estudo Prévio da
Ligação do IC21 no Nó de Coina a Sesimbra, tendo contudo a EP promovido um Estudo de Tráfego
conjunto para diversas vias que se inserem numa área alargada que abrange também o traçado da
Ligação a Sesimbra. Este estudo foi realizado para um período de 30 anos, supondo 2014 como ano de
entrada em funcionamento e o horizonte de projecto 2044. Foram ainda referenciados neste estudo as
previsões para o ano de 2017, considerando como sendo o da entrada em serviço da TTT.
Nestas previsões o EIA observa que a taxa de crescimento entre 2017 e 2024 é muito mais elevada do
que entre 2024 e 2044, justificando-a com a entrada em funcionamento do Novo Aeroporto de Lisboa,
prevista para 2017 (pólo gerador de tráfego, nomeadamente na Península de Setúbal), traduzindo um
incremento nas taxas de crescimento dos volumes de tráfego nos primeiros anos de funcionamento do
aeroporto e estabilizando progressivamente. Estas estimativas encontram-se, contudo, num cenário
actual e a médio prazo de bastante incerteza.
Conclusão Sectorial
Considerando o conjunto dos impactes identificados e os critérios globais de apreciação do EIA,
considera-se em termos de sócio - economia de:
Viabilizar a execução do troço entre o Nó de Coina e o Nó da Quinta do Conde, sobretudo
fundamentada pela articulação significativa que promove entre a A2 e a EN379 (com o troço
seguinte), devendo, ao nível do projecto de execução, ser maximizada a protecção das
edificações e minimizada a afectada de espaço de carácter natural;
Inviabilizar o trecho do troço entre o Nó da Quinta do Conde e o Nó da Carrasqueira (solução1)
sobretudo devido à incursão em “espaço natural”, fortemente comprometedor da valia territorial;
No troço entre o Nó da Quinta do Conde e o Nó com a EN378 (soluções 2 e 2.1): considera-se
que a Alternativa 2.1 como a mais favorável, sobretudo devido à menor afectação do designado
“espaço natural” e por viabilizar a referida articulação a privilegiar entre a A2 e a EN 379, contudo
subordinando-o a estudo mais aprofundado de modo a diminuir os impactes identificados. Esta
recomendação permite sugerir que esse estudo incida mais para Norte, maximizando a
proximidade ao espaço construído e, desse modo, interceptar o menos possível os restantes.
Inviabilizar o troço entre o Nó com a EN378 e o Nó de Almoinha (soluções 2 e 2.2),
essencialmente devido à incursão em “espaço natural”, fortemente comprometedor da valia
territorial, e por não se encontrar suficientemente justificado ao nível das articulações viárias;
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Viabilizar o trecho do troço entre o Nó da Carrasqueira e o Nó de Almoinha (solução1) tendo em
conta que a ponderação dos impactes permitirá valorizar a articulação e alternativa viária que
promove a área turística de Sesimbra.
Ao nível destes últimos troços, globalmente entre o Nó com a EN 378 e o Nó da Carrasqueira,
com vista a viabilizar as condições de articulação viária citadas recomenda-se que seja estudado
uma alternativa de melhoria/alargamento da EN 378.
Viabilizar o troço entre o Nó de Almoinha e inserção final na EN379, fundamental pela articulação
viária, e alternativa significativa que promove no acesso a Sesimbra, relevada como área de
interesse turístico.
Não se encontra suficientemente justificada a Ligação ao Porto de Abrigo a partir da inserção final
na EN379, uma vez que a afectação da valia territorial que o EIA identifica evidencia a existência
de impactes negativos, muito significativos.
5.8 Ordenamento do Território e Condicionantes
No âmbito do Ordenamento do território são de relevar os seguintes Planos:
Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (Lei n.º 58/2007) o projecto em
avaliação vai ao encontro de diversas estratégias estabelecidas neste IGT, ao contribuir para uma
melhoria das acessibilidades regionais, assegurar o provimento de infra-estruturas e a hierarquização da
rede viária regional, contribuir para a competitividade da região. No entanto poderá ter alguns efeitos
negativos ao nível da conservação e valorização dos recursos naturais e paisagísticos, destacando-se a
afectação permanente por atravessamento de manchas de RAN, REN e áreas florestais.
Plano Regional do Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (RCM n.º 68/2002
de 8 de Abril). Este plano encontra-se em processo de alteração (Resolução do Conselho de Ministros
n.º 92/2008, de 5 de Junho).
Trata-se de um instrumento estratégico fundamental para um adequado ordenamento do território da
Área Metropolitana de Lisboa, pelo que se torna necessário aferir se as propostas são compatíveis com
as orientações do plano.
De acordo com o PROTAML em vigor toda a área envolvida no projecto se encontra definida como
“Periferia Metropolitana” e apesar de se ter previsto ligações entre pólos e eixos ou conjuntos
multipolares a reforçar ou fomentar, o que é facto é que não se encontra prevista a ligação de Sesimbra
com os pólos envolventes, o que torna este concelho cada vez mais periférico.
Por outro lado, este plano prevê o Novo Aeroporto de Lisboa para a Ota, para o qual reconhece a
necessidade de realização de um conjunto de infra-estruturas associadas. Com a relocalização do NAL
todo o cenário programado para a área em avaliação carece de ser ajustado.
Segundo o Esquema de Modelo Territorial o espaço em apreço (que inclui todas as soluções)
desenvolve-se numa “Área Urbana a Estruturar e Ordenar”, “Área Florestal”, e “Área Turística a
Estruturar e Qualificar”, correspondente respectivamente às Unidades Territoriais 7 – “Planície Interior
Sul” e 10 – “ Arrábida/Espichel/ Matas de Sesimbra”, onde se incluem as Sub -unidades: “Sesimbra
/Santana / Lagoa de Albufeira e Matas de Sesimbra. A vocação turística e florestal desta área encontrase bastante reconhecida neste IGT, sendo que as Matas de Sesimbra constituem a única mancha
integralmente florestal e contínua no seio da AML, encontrando-se ainda classificada na mata, e com
especial interesse, a zona húmida da Lagoa de Albufeira.
Em termos de Rede Ecológica Metropolitana também todas as soluções apresentadas pelo projecto
apresentam interferências ou com “Ligações/Corredores Estruturantes Primários”, ou ”Ligações /
Corredores Secundários”, ou “Áreas Vitais” ou “Estrangulamento Contínuo”, havendo troços que
interferem com todas elas, destacando-se o troço inicial de ligação ao nó de Coina, comum a ambas as
soluções (sol. 1 e sol.2).
Contudo, e tal como já foi referido anteriormente, o PROTAML encontra-se em alteração pelo que,
embora não eficaz parece de se efectuar uma análise sumária à proposta de alteração do PROT, em
fase de discussão publica, dada a mesma contemplar grandes investimentos públicos e privados que
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vão ter lugar na AML, para tornar este território mais rico, mais coeso e mais competitivo: o NAL, a Alta
Velocidade Ferroviária (AVF) e a Terceira Travessia do Tejo (TTT). O Modelo territorial continua a
vocacionar a área para usos turísticos e florestais, mas do ponto de vista das acessibilidades prevê a
continuação do IC21 para sul até Sesimbra, via que melhorará as ligações deste território ao Arco
Ribeirinho Sul e a Lisboa.
Por sua vez ocorrem diversas interferências com a ERPVA, em particular com corredores estruturantes
secundários associados à Ribeira da Apostiça, Ribeira da Ferraria, Ribeira da Pateira, Áreas Vitais
associadas à Vala Real e Áreas Estruturantes Secundárias – Pinhais de Sesimbra, sendo que não há
diferenças significativas entre as alternativas.
Também neste caso, o troço inicial de ligação ao nó de Coina, comum a ambas as soluções é o que
apresenta uma confluência de interferências com as funções ecológicas da Rede Ecológica
Metropolitana (REM).
Contudo, estamos perante infra-estruturas lineares que, atenta a sua dimensão face à das manchas em
causa, por si poderão não comprometer os usos dominantes da área e os objectivos subjacentes à sua
constituição, bem como a estratégia definida no PROTAML para essas áreas. A principal afectação
estará relacionada com o seu efeito barreira, devendo ser assegurada a conectividade dos corredores,
sendo que nessas situações a proposta prevê o recurso a viaduto, havendo contudo que assegurar o
seu adequado dimensionamento.
Atento o PROT em vigor e a proposta de alteração, conclui-se que o projecto em apreciação poderia ir
eventualmente ao encontro das estratégias neles definidas, desde que os corredores acima identificados
sejam devidamente salvaguardados, devendo ser ponderada a solução apresentada para o troço inicial
de ligação ao nó de Coina, que da forma como se apresenta neste projecto, salvo melhor entendimento,
parece comprometer a estratégia prevista para estas áreas/corredores que passam sempre pela
salvaguarda da estrutura ecológica.
Planos Sectoriais
De entre os Planos Sectoriais destacam-se o Plano Rodoviário Nacional, o Plano Regional de
Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROFAML), o Plano da Bacia Hidrográfica do
Tejo, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra - Sado, Rede Natura 2000 e Parque
Natural da Arrábida.
Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) em vigor, publicado pelo DL n.º 222/98, de 17 de Julho,
alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho, pela Declaração de rectificação n.º 19-D/99 e pelo DL n.º
182/2003 de 16 de Agosto, veio redefinir a rede rodoviária nacional do continente, constituída pela rede
nacional fundamental e pela rede nacional complementar. Apesar de esta ligação entre Coina e
Sesimbra ainda não estar referenciada no PRN 2000 como um itinerário complementar, constata-se que
o prolongamento do IC21 a Sesimbra é um dos investimentos necessários na rede viária da AML
propostos na alteração do PROTAML.
O desenvolvimento destas novas infra-estruturas pode determinar que se proceda a uma actualização do
PRN, de modo a ajustar as designações e correspondentes descritivos, bem como redefinir e
reclassificar algumas infra-estruturas. Assim a mesma poderá ter condições para, em sede de revisão do
plano, vir a enquadrar-se como itinerário complementar, na medida em que irá estabelecer uma ligação
de relevante interesse regional de acesso à AML.
Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROFAML) (Decreto
Regulamentar n.º 15/2006 de 19 de Outubro que foi publicado em Diário da República, 1ª série – n.º 202
de 19 de Outubro de 2006) - Os corredores de traçado em estudo interceptam duas unidades
homogéneas, definidas no PROFAML: a Sub-região homogénea “Arribas – Arrábida e a Sub-região
homogénea “Península de Setúbal”
Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra – Sado (Resolução do Conselho de Ministros
nº 86/2003, de 25 de Junho) – A Ligação ao Porto de Abrigo Porto de Abrigo insere-se em áreas
abrangidas pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sintra-Sado cabendo à ARH Tejo assegurar a
respectiva compatibilidade, pelo que se remete a respectiva análise para o ponto 5.2 do presente
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parecer.
Rede Natura 2000 e Parque Natural da Arrábida - Uma parte da área em estudo, na ligação ao Porto
de Abrigo, sobrepõe-se a um espaço abrangido pela rede na Rede Natura 2000, nomeadamente no
Sítio da Rede Natura 2000 PTCON0010 – Arrábida/Espichel, ocupando ainda espaços abrangidos pelo
Parque Natural da Arrábida (Decreto-Lei nº 622/76, de 28 de Julho), cabendo ao ICNB pronunciar-se
sobre estas matérias.
Planos Municipais de Ordenamento do Território
Os traçados desenvolvem-se nos concelhos de: Palmela, Setúbal, Sesimbra e Seixal, todos com PDM
eficaz. O projecto interfere ainda com o Plano de Urbanização da Quinta do Conde (aprovado pela
Deliberação nº 1800/2008, de 2 de Julho), o Plano de Urbanização da Ribeira do Marchante
(Deliberação nº 556/2009, de 23 de Fevereiro), PP de Vale Florete I (aprovado e publicado a 13 de
Março de 2003 em Diário da Republica n.º 61 I B Série), o Plano de Pormenor de AUGI nº 24 da Ribeira
do Marchante e o Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra (Deliberação nº 1012/2008, de
7 de Abril).
Merecem ainda referência o PP de Vila Amélia (Palmela), o PP da Zona Norte da Mata de Sesimbra e o
PP da Área de Reconversão Urbanística do Pinhal do General, que no entanto ainda não se encontram
concluídos.
Salienta-se ainda que se encontram em vigor as Medidas Preventivas (MP) para os Espaços
Agrícolas/Florestais e Turísticos do Concelho de Sesimbra (Deliberação nº 2270/2009, de 24 de Julho de
2009).
A presente análise será diferenciada pelas soluções e alternativas apresentadas, tendo subjacente as
classes/categorias de espaço identificadas nos PDM assim como as servidões administrativas e as
restrições de utilidade pública, mas procurará enquadrar igualmente algumas questões mais
abrangentes em termos de ordenamento do território.
Troço inicial comum às soluções 1 e 2 - Início (km 0+000) até ao Nó da Quinta do Conde (km
7+300)
Apesar do primeiro troço se iniciar no nó de Coina, não existe ocupação de espaço no município do
Barreiro. O nó de Coina localiza-se em território do município de Palmela, ocupando a categoria de
“Espaços Industriais Existentes” e “Espaços Industriais Previstos” e Infra-estruturas Rodoviárias – Autoestrada (A2).
De acordo com o regulamentado no art.º 15.º do PDM de Palmela, a categoria de espaços industrias
quer existentes quer previstos contempla áreas destinadas a implantação de actividades económicas
associadas à indústria transformadora e ao comércio e serviços de apoio, que possuem, ou para as
quais se prevêem, sistemas próprios de infra-estruturas. A autorização de construções nas áreas que
não se encontram servidas pelas infra-estruturas necessárias depende do seu enquadramento por plano
de pormenor ou, quando daí não advierem comprovadamente quaisquer inconvenientes em termos do
correcto ordenamento urbano, através do licenciamento municipal de projectos de loteamento e obras de
urbanização.
A área ocupada pelos acessos ao nó de Coina, integra actualmente um conjunto de unidades industriais
e diversificadas actividades económicas, que de acordo com o parecer emitido pela CM de Palmela
incide na proposta final do Plano de Pormenor de Saneamento Básico e Reestruturação urbana de Vila
Amélia. No seu parecer é ainda referido que existem parcelas/lotes já constituídos (cerca de 5000m²)
que serão total ou parcialmente afectados, bem como edificações que terão de ser objecto de demolição.
Abrange parcialmente o município de Setúbal onde segundo a planta de ordenamento ocupa parte da
área de UOP 2 Azeitão, sendo que o Regulamento do Plano Director Municipal (RPDM), no seu art.º
108.º condiciona a ocupação no solo à elaboração de plano de pormenor que definirá as regras para a
sua ocupação, tendo particular atenção às ligações viárias e a articulação urbana com os municípios
limítrofes. Quanto a condicionantes, verifica-se a interferência com áreas RAN, vias a integrar na rede
nacional, nós desnivelados e colector de águas residuais.
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Constata-se que neste concelho o projecto interfere com o PP de Vale Florete I, aprovado e publicado a
13 de Março de 2003 em Diário da República n.º 61 I B Série. Verificando-se que a plataforma da via
passa próximo de alguns lotes constituídos por este, o que poderá colidir com os direitos de edificação já
atribuídos.
No concelho de Sesimbra, segundo a planta de ordenamento, este troço ocupa as classes de Espaços
Florestais, Agrícolas e afasta-se ligeiramente do espaço canal para via proposta. Como condicionantes
apresenta afectação de área de REN – Leitos de Cheia, correspondente à Vala Real.
Este troço encontra-se ainda inserido no PU da Ribeira do Marchante, PU da Quinta do Conde e PP da
AUGI nº 24 da Ribeira do Marchante aplicando-se as disposições constantes nestes planos.
Quanto ao PU da Ribeira do Marchante e apesar do mesmo prever um corredor de 30 m, reservado para
a passagem da infra-estrutura rodoviária, a implantação da mesma extravasa os limites desse corredor,
verifica-se a afectação das seguintes áreas de “Solo de urbanização programada”:
- Espaços habitacionais (área central e zona de moradias em banda),
- Espaços para equipamentos pertencentes à segurança social;
- Estrutura Verde Urbana (espaço verde urbano e espaço verde equipado).
Para a minimização da afectação do PU da Ribeira do Marchante, o Aditamento ao EIA indica que
deverá em fase de Projecto de Execução tentar aproximar-se, na medida do possível, o traçado a
desenvolver à via existente, na tentativa de minimizar a área habitacional e de equipamentos afectada.
Contudo, da análise do Extracto do Planta de Zonamento do PU da Ribeira do Marchante, apresentada
no Anexo B do Aditamento, verifica-se que a medida não é eficaz e que implicará sempre afectação das
áreas habitacionais e de equipamentos previstos, tal como confirmado pelos consultores da EP –
Estradas de Portugal, SA, na visita técnica realizada ao local.
Como aspecto positivo no desenvolvimento dos traçados o EIA salienta a tentativa de fazer coincidir o
seu desenvolvimento em planta com os Espaços Canais reservados nos PDM para o efeito, referindo
que tal foi possível principalmente no trecho inicial entre a Quinta de Peru e a Quinta do Conde.
Contudo, verifica-se que, contrariamente ao referido no EIA, essa coincidência não foi totalmente
conseguida.
Relativamente ao PU da Quinta do Conde, o traçado atravessa áreas reservadas a “Zonas Verdes e
Outros Espaços” e “Espaços Verdes Equipados” adjacentes a campos de prática desportiva. Estes
espaços incluem-se na estrutura ecológica do plano. De acordo com o disposto no art.º 23º do
regulamento do plano, estes espaços podem incluir estruturas de recreio e lazer e de fruição do
respectivo espaço, em função de necessidades devidamente justificadas, mas mantendo-se como de
uso público e predominantemente verdes. O espaço verde equipado pode incluir equipamentos,
nomeadamente de carácter social e desportivos, de reconhecido interesse público local e regional, sem
prejuízo regime da REN.
Quanto ao PP da AUGI nº 24 da Ribeira do Marchante, o traçado atravessa marginalmente a área do
Plano em zonas classificadas como “Áreas para cedências para Equipamentos e/ou Espaços Verdes”,
inviabilizando assim a utilização destes terrenos para esta finalidade.
Abrange ainda o concelho do Seixal – área a sul do Pinhal do General, interferindo com áreas préurbanas programadas (AUGI) e áreas de protecção paisagística. De acordo com o regulamento do PDM
do Seixal, para as áreas pré-urbanas programadas a edificação e o loteamento são autorizados desde
que se conformem com o plano de reconversão, plano este que se encontra em elaboração – PP Pinhal
do General.
Quanto às áreas de protecção paisagística, de acordo com o regulamentado no art.º 43.º do RPDM é
interdita a edificação, sendo ainda proibidas entre outras, todas as actividades susceptíveis de danificar
os valores do património natural e alterações da morfologia do terreno. No entanto, nesta categoria de
espaços, desde que não interfira com áreas de RAN e REN, é possível a construção de
empreendimentos turísticos e equipamentos de interesse municipal, mediante a elaboração de plano de
pormenor.
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Em síntese, o grau de afectação destas áreas é muito significativo, uma vez que, para os solos
atravessados pelo traçado, se inviabiliza por completo os usos previstos nas respectivas plantas de
zonamento, funcionando como uma barreira que separa os núcleos populacionais. Existe ainda a
necessidade de efectuar diversas demolições de moradias, e interferências com espaços
turísticos/habitacionais, como a Quinta do Peru uma vez que este troço passará a cerca de 30 metros
deste Condomínio, para além de que verá o exterior da sua entrada demolida.
Para a minimização dos impactes decorrentes das interferências do projecto com os Planos Municipais e
Regionais de Ordenamento do Território, o EIA indica que “Os municípios deverão proceder ao controlo
do uso do solo, de modo a não permitir o encosto à via de espaços de urbanização ou outros que
provoquem conflitos de usos”, medida esta que não se traduz na efectiva minimização dos impactes que
decorrem das interferências atrás identificadas com os referidos nos instrumentos de gestão territorial.
Da análise efectuada, conclui-se que das interferências do projecto com os Planos Municipais e
Regionais de Ordenamento do Território, resultam impactes negativos, significativos a muito
significativos, não minimizáveis.
Por outro lado e relativamente às soluções apresentadas, constata-se que para este troço, apesar dos
impactes significativos a muito significativos, não minimizáveis, identificados, não foram contempladas
alternativas. Assim e conforme parecer da CCDR-LVT deveria ter sido equacionada, pelo menos uma
alternativa do traçado, a passar a sul da Quinta do Peru na ligação entre o nó da Quinta do Conde e o nó
com a EN 10.
Solução 1 - a partir do Nó da Quinta do Conde (km 7+300) até ao Nó da Almoinha (km 18+668)
Todo este traçado se desenvolve no concelho de Sesimbra ocupando espaços florestais e espaço canal
para rede viária proposta e rede viária existente. O Plano Director Municipal é aplicável subsidiariamente
em tudo o que não esteja expressamente regulado no PPZSMS, com excepção dos seus artigos 66.º e
68.º a 70.º cuja aplicação na sua área de intervenção fica expressamente afastada pelo presente artigo.
Salienta-se que este traçado se encontra incluído quase na sua totalidade no PP da Zona Sul da Mata
de Sesimbra (aprovado através da Deliberação n.º 1012/2008, de 7 de Abril e rectificado pela
Deliberação n.º 1146/2010 de 28 de Junho) pelo que tem de se conformar com este plano.
Ainda no âmbito da elaboração deste PP, a CM de Sesimbra procedeu à elaboração de um Plano de
acessibilidades.
Relativamente à compatibilidade do traçado com o PPZSMS tem-se que a solução 1 neste troço
apresenta as seguintes interferências:
Entre o km 15+200 e o km 15+300 – Espaços Turísticos – parcela reservada à área de
expansão do Parque de Campismo;
Entre o km 16+500 e o km 16+650 – Espaços Turísticos – Parcela reservada a construção de
aldeamento turístico inserido no projecto turístico sustentável Greenwoods Ecoresorts do grupo
Pelicano / Espart;
Entre o km 16+700 e o km 16+800 – Espaços de Equipamentos – Parcela reservada a Clube de
Golf, inserido no projecto turístico sustentável Greenwoods Ecoresorts do grupo Pelicano /
Espart.
A afectação destas áreas pelo atravessamento do traçado em estudo implica a sua inviabilização para o
desenvolvimento dos respectivos usos previstos no PPZSMS.
Salienta-se que o referido Empreendimento Turístico da Mata Sul de Sesimbra, da Greenwoods –
Ecoresorts Empreendimentos Imobiliários, S.A. já foi objecto de EIA e obteve DIA Favorável
Condicionada.
Na condicionante 2 desta DIA, pode ler-se “Obtenção de parecer favorável por parte das seguintes
entidades, a apresentar conjuntamente com o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de
Execução (RECAPE)”, onde se conta na alínea “f) Estradas de Portugal relativamente a:
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i. servidão rodoviária referente ao IC21-Nó de Coina (A2)/Sesimbra (em fase de análise dos
corredores do traçado pela Estradas de Portugal)
ii. rede de acessos externos ao ETMSS prevista no Plano de Acessibilidades ao concelho de
Sesimbra e relativamente ao futuro previsto para a EN 378”
Importa salientar que relativamente ao troço que liga o Nó da Carrasqueira (km 16+378) ao Nó da
Almoinha (km 18+668) verifica-se que na planta de ordenamento do PDM de Sesimbra se encontra
previsto um espaço canal para via “proposta” a sul da proposta apresentada, que eventualmente
resolveria todas as interferências do traçado com o PPZSMS e com o ETMSS, atrás assinaladas, não se
encontrando justificada no EIA o seu não aproveitamento para implantação, nessa zona, da ligação em
análise.
Quanto ao Plano de Acessibilidades para o Concelho de Sesimbra (PACS), na zona sul da Mata de
Sesimbra os acessos são assegurados pela EN378 e pela nova Estrada dos Almocreves. A construção
desta via prende-se com a necessidade de criar alternativas de acesso nas ligações Norte-Sul,
assumindo um papel complementar à EN378.
Por outro lado, em termos de compatibilidade da solução 1 com o Previsto no PACS é afirmado no EIA
que, no troço em questão, “a Solução 1 é a que mais se aproxima das intenções do município para fazer
face às necessidades de reestruturação da rede viária do concelho,” sem que seja demonstrado que a
via em análise, vai efectivamente ao encontro dessas intenções, situação agravada tendo em conta o
parecer emitido pela Câmara de Sesimbra. Com efeito, segundo o referido parecer “as soluções
adoptadas no Estudo Prévio em análise derivam de uma estratégia que não é considerada como sendo
a melhor e mais adequada pois, (…), menosprezam o Plano de Acessibilidades ao Concelho de
Sesimbra (PACS) e o Estudo Conceptual para a definição de uma estratégia de Acessibilidades e
Transportes para a Península de Setúbal, como estudos de base (…)”.
Importa ainda salientar que, neste troço, a Solução 1 desenvolve-se, desde o seu km 8+500 até ao km
12+750, dentro do corredor previsto para o desenvolvimento da Estrada dos Almocreves, assegurando
as funções de ligação Norte-Sul e de redistribuição de tráfego, sendo que a ligação à rede viária local é
feita através do Nó com a EN 379.
De acordo com o PACS, a Estrada de Almocreves inscreve-se na rede viária secundária, sendo que, a
sua construção prende-se com a necessidade de criar alternativas de acesso nas ligações Norte-Sul,
assumindo um papel complementar à EN378; esta via desenvolver-se-á com um perfil de 1x1, e
assegurará um dos acessos à área de intervenção do PPZS da Mata de Sesimbra. A extensão desta via
será de aproximadamente 7.0 km sendo o seu desenvolvimento aproximadamente linear ocorrendo num
corredor intermédio entre a EN378 e a EN10 com uma via por sentido. O seu desenvolvimento na Zona
Sul da Mata de Sesimbra e as respectivas amarrações na zona do Alto das Vinhas foram equacionadas
em função dos aspectos ambientais a preservar nesta zona.
Analisando a compatibilidade do traçado proposto com o Plano de Acessibilidades verifica-se que o
aproveitamento do corredor da Estrada de Almocreves para a Ligação do IC21 a Sesimbra colide com o
previsto no referido Plano. A Ligação do IC21 a Sesimbra, via com perfil 2x2, vedada (e eventualmente
portajada), não substitui as funções que são cometidas no PACS à Estrada de Almocreves, pelo que
esta terá sempre que ser construída.
Ou seja, a opção pela solução 1 implica que no “corredor” da Estrada de Almocreves, em vez de uma via
1x1, como previsto no PACS, existirão duas vias. Assim e contrariamente às conclusões apresentadas
no EIA e no Aditamento não se pode concluir que a Alternativa 1, por aproveitar a Estrada de
Almocreves, apresenta vantagens relativamente à Solução 2. Acresce que para o restante traçado da
Solução 1 neste troço não foi tido em consideração o proposto no Plano de acessibilidades para o
concelho de Sesimbra, tal como atrás referido.
Solução 2 (km 7+300) a (km 16+300) e Alternativos 2.1 e 2.2
Quanto à solução 2 e respectivas alternativas, estas desenvolvem-se no concelho de Sesimbra. De
acordo com a planta de ordenamento todas ocupam espaços florestais, sendo que a alternativa 2.1
ocupa ainda espaços agrícolas. Contudo estas soluções encontram-se quase na sua totalidade inseridas
na área do PPZSMS, aplicando-se o PDM de forma subsidiária.
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Estas soluções integram-se no PPZSMS, ocupando espaços agro-florestais, destacando-se inúmeras
interferências com corredores ecológicos com implicações ao nível da distribuição dos valores naturais,
actuais e potenciais, e das necessidades de revitalização biofísica.
O Plano define 5 níveis de corredores ecológicos. A solução 2 e suas alternativas são as que mais
interferem com corredores ecológicos de nível 3 (corredores nos vales secundários - Ferraria), e de nível
4 e 5 (corredores locais principais). Sendo que a Alt.2.1 interfere ainda com corredor de nível 2 que
corresponde a áreas de protecção prioritária. Nestas zonas apenas são permitidas actividades que visem
a conservação ou recuperação dos habitats naturais e semi-naturais não sendo autorizadas a abertura
ou alargamento de vias e de acessos não previstos no regulamento do Plano. Verifica-se que na zona
deste corredor de nível dois atravessado pela alternativa 2.1, o plano não prevê a construção de vias de
comunicação, pelo que terá de excluir esta alternativa.
Quanto à alternativa 2 e 2.2 estas interferem com os corredores de nível 3, 4 e 5 onde apesar de no
regulamento do PPZSMS não se consagrar a proibição de abertura de vias e de acessos não previstos,
faz referência à permissão de circulação de transportes colectivos e viaturas de emergência, bem como
a criação de acessos para os mesmos enquanto serventia dos empreendimentos turísticos.
Verifica-se ainda a interferência da Sol. 2 e sol. 2+Alt.2.1 com a área do Projecto Integrado do Núcleo de
Pedreiras da Mata de Sesimbra. (PINPMS) onde existem Barreiros, e que de acordo com o estipulado na
DIA terão licença de exploração por mais 25 anos.
Quer a solução 1, quer a solução 2, e respectivas alternativas, estão sujeitas a Medidas Preventivas para
os Espaços Agrícolas, Florestais, Agrícolas/Florestais e Turísticos do Concelho de Sesimbra, do PDM de
Sesimbra estipuladas pela Deliberação n.º 2 270/2009 de 31 de Julho de 2009.
De acordo com esta deliberação, com vista à concretização de empreendimentos turísticos estão
proibidas as seguintes acções:
- Operações de loteamento e obras de urbanização;
- Obras de construção, alteração, ampliação e reconstrução.
Estas medidas vigoram pelo prazo de 2 anos a partir da data de publicação, prorrogável por mais um
ano. Assim sendo, e considerando que estas se encontram em vigor até 31.07.2011 e possivelmente
poderão ser prorrogáveis até Julho de 2012, os troços que possam colocar em causa a concretização de
empreendimentos turísticos terão de ser reajustados, situação esta, que o EIA não considerou.
Traçado entre o Nó de Almoinha e Rotunda com a EN379 (troço comum) e Ligação ao Porto de Abrigo
Relativamente a este troço verifica-se que na planta de ordenamento do PDM de Sesimbra este inserese em espaço canal para rede viária proposta e existente. Este troço encontra-se previsto no plano de
acessibilidades do concelho de Sesimbra, havendo um ligeiro desvio do caminho existente próximo do
parque de campismo, ocupando uma pequena mancha de espaço turístico.
Nesta ligação e tendo em consideração o disposto no PDM nada obsta a pretensão. Contudo há que
atender ao facto de o troço compreendido entre a rotunda com a EN 379 (Cova da Raposa) e o Porto de
Abrigo se inserir em áreas classificadas como REN, do Plano de Ordenamento da Orla Costeira SintraSado cabendo à ARH do Tejo assegurar a respectiva compatibilidade, sobrepondo-se ainda a um
espaço abrangido pela rede na Rede Natura 2000, nomeadamente no Sítio da Rede Natura 2000
PTCON0010 – Arrábida/Espichel, ocupando ainda espaços abrangidos pelo Parque Natural da Arrábida,
cabendo ao ICNB pronunciar-se sobre estas matérias.
Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Em termos de condicionantes legais, o projecto é abrangido pelas seguintes condicionantes:
Reserva Ecológica Nacional;
Reserva Agrícola Nacional;
Zonas de Caça;
Gasoduto;
Núcleo de captação de Pinhal de Negreiros;
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Domínio Público Hídrico;
Corredor de Protecção às vias propostas;
Área de Sobro
Regime Florestal
Áreas de Captação dos furos de captação;
Rede Viária – Existente e proposta
Infra-estruturas – Rádio Farol
Área de Protecção de ETAR’s
Cabe à CCDR emitir parecer sobre a Reserva Ecológica Nacional.
Relativamente à REN, na área afecta ao estudo, possuem carta de REN publicada os seguintes
concelhos em apreço:
Concelho de Palmela (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 36/96,
de 13 de Abril);
Concelho do Seixal (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º23/99 de
24 de Março);
Concelho de Sesimbra (aprovada pela RCM nº 194/97, de 3 de Novembro)
No Concelho de Setúbal, a delimitação Municipal da REN não se encontra ainda publicada,
pelo que a apreciação do projecto face à REN, foi efectuada nos termos do disposto no art. 42º
do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de Agosto. Da análise verificou-se que o projecto não interfere
com nenhuma das áraes identificadas no Anexo III deste diploma.
Relativamente à REN, no 2.º Aditamento, foi apresentado um quadro que efectua uma síntese dos
ecossistemas afectados e da quantificação dessas áreas por ecossistema para cada uma das soluções.
O troço inicial comum à solução 1 e 2 insere-se nos concelhos de Setúbal, Palmela, Seixal e Sesimbra.
Tal como já foi referido anteriormente, o concelho de Setúbal não possui carta de REN publicada
aplicando-se assim o art. 42º do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de Agosto, que nos remete para as áreas
identificadas no anexo III do referido diploma. Verificada a área de intervenção constatou-se que a
pretensão em causa não interfere com nenhuma das áreas identificadas por aquele anexo.
Nos concelhos de Palmela e Seixal não se verifica qualquer interferência com áreas de REN.
Para o concelho de Sesimbra, e contemplando-se toda a solução 1 incluindo o troço inicial comum a
ambas as soluções, verifica-se que a pretensão interfere com os seguintes sistemas biofísicos da REN:
Leitos de Cheia (Vala Real) e áreas de máxima infiltração subjacentes, linhas de água (Ribeira da
Pateira, Ribeira de Valbom, Ribeira da Ferraria).
Importa referir que o troço inicial de ligação ao nó de Coina, comum às soluções 1 e 2 mas cartografado
como pertencente à sol.1 (sensivelmente entre o km 3+000 e o km 4+000) apresenta impactes muito
significativos pois é um troço que interfere em cerca de 750m com leito de cheia e área de máxima
infiltração (Vala Real), troço este que deveria ser repensado de forma a apresentar uma alternativa de
traçado que minimizasse ao máximo a área de afectação desta vala, por forma a não haver qualquer
interferência com estas áreas de REN.
Relativamente à solução 2, esta afecta apenas a REN do concelho de Sesimbra interferindo com a linha
de água da Ribeira da Pateira, Ribeira da Ferraria e área de máxima infiltração adjacente à Ribeira da
Pateira. As alternativas 1 e 2 da solução 2 acrescem a interferência com o ecossistema Lagoa e faixa de
protecção.
Tal como na solução 1, encontram-se previstos viadutos, no entanto e tal como na solução anterior não
se encontram devidamente dimensionados (Ribeira da Pateira – sol.2 e sol. 2.1).
Quanto ao troço entre o nó de Almoinha e a rotunda com a EN 379 (Cova da Raposa) temos
interferência com o leito da Ribeira da Aiana, áreas com riscos de erosão adjacente a este vale e
cabeceira de linha de água.
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Contudo, apesar de atravessar as áreas da REN acima referidas numa extensão de aproximadamente
2Km, este traçado desenvolve-se num espaço canal (para rede viária prevista) constante na planta de
ordenamento do PDM.
Quanto ao troço correspondente à ligação ao Porto de Abrigo, entre a Rotunda com a EN 379
(Cova da Raposa) e o Porto de Abrigo verifica-se também interferência com áreas com riscos de
erosão, arribas e falésias incluindo faixas de protecção. Também neste caso este traçado acompanha
quase na totalidade o espaço canal (para rede viária existente) previsto no PDM. Quanto aos desajustes
verificados relativamente ao espaço canal, aquando da realização da visita ao local, a equipa da EP
explicou que os mesmos se deviam ao grau de inclinação e normas de segurança relacionadas com as
características da via para aquele local.
À luz do Regime da REN a abertura de novas vias só é passível de ser enquadrada no art.º 21.º do DL
166/2008, de 22 de Agosto, ou seja, podem ser excepcionadas do regime da REN como acções de
relevante interesse público. Ora de acordo com o n.º 3 do art.º 21.º, no caso de infra-estruturas
rodoviárias a DIA favorável ou condicionalmente favorável equivale a reconhecimento de interesse
público da acção.
No que concerne à afectação da RAN, importa referir que em resposta ao pedido de parecer externo
efectuada à Entidade Regional de Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo, a mesma informou,
(Anexo II) ter deliberado o seguinte:
“Analisados os elementos do processo, a Entidade delibera, por unanimidade informar a Agência
Portuguesa do Ambiente que, relativamente às alternativas apresentadas para o traçado da ligação o
IC21 no Nó de Coina a Sesimbra, as mesmas deverão ser submetidas a parecer da Direcção
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo.
Mais se informa que compete a esta Entidade pronunciar-se no âmbito dos artigos 22º e 23º do
Decreto-Lei 73/2009 de 31 de Março, quanto às utilizações não agrícolas da RAN previstas na
solução que vier a ser adoptada para o traçado da via em apreço, mediante requerimento a
apresentar pelo promotor da obra”
Tendo igualmente sido solicitado parecer externo à Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa
e Vale do Tejo (DRAPLVT), verifica-se que segundo o parecer emitido por esta entidade (Anexo II) a
Solução 1 é a que se afigura menos desfavorável do ponto de vista agrícola, dado que afecta uma menor
área de RAN (5,27 ha), quando comparada com as outras soluções, sendo que também é a que
apresenta menor interferência com a ocupação do solo em termos agrícola. No seu parecer, a
DRAPLVT, apesar de concordar com as medidas indicadas no EIA, reforça/indica um conjunto de
medidas a ter em conta na fase de projecto de execução, na fase de obra e na fase de exploração do
projecto.
Conclusão sectorial
Da análise efectuada, constata-se que todas as soluções e alternativas apresentadas para a Ligação do
IC21 a Sesimbra apresentam incompatibilidades com os IGT’S em vigor para a área de abrangência dos
traçados propostos, destacando-se: Plano de Urbanização da Quinta do Conde o Plano de Urbanização
da Ribeira do Marchante (Deliberação nº 556/2009, de 23 de Fevereiro), PP de Vale Florete I, o Plano de
Pormenor de AUGI nº 24 da Ribeira do Marchante e o Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de
Sesimbra. Conclui-se também que o grau de afectação das áreas abrangidas pelos traçados propostos é
muito significativo, uma vez que, se inviabilizam os usos previstos nas respectivas cartas de zonamento.
Face ao exposto considera-se que todas as alternativas contempladas no EIA, resultam em afectações
significativas de áreas, encontrando-se em desconformidade com os instrumentos de gestão territorial
em vigor, pelo que o projecto, do ponto de vista do ordenamento do território não é viável.
Releva-se para o facto de que o proponente deveria ter atendido na sua proposta, nomeadamente:
que as propostas de traçados não deveriam comprometer / colidir com os usos previstos nos IGT’s
em vigor, nomeadamente os usos previstos nos Planos de Pormenor, nomeadamente a ocupação
urbanística prevista no PP da AUGI 24 da Ribeira do Marchante e PU da Ribeira do Marchante.
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ter contemplado uma alternativa para o troço inicial da ligação do IC 21 ao nó de Coina, de forma
a contornar o golfe da Quinta do Peru a Sul.
Acresce que a Solução 1 colide também com o previsto no Plano de Acessibilidades ao Concelho de
Sesimbra, não se encontrando demonstrado que a mesma dá resposta adequada às necessidades de
reestruturação da rede viária do concelho.

5.9 Paisagem
O presente parecer foi elaborado com base no Estudo de Impacte Ambiental apresentado pelo
proponente e nos vários Aditamentos que lhe sucederam, em resposta às questões sucessivamente
levantadas pela CA.
Considerou-se, no início do processo AIA, que o EIA apresentado incluía os elementos mínimos
necessários para a análise do descritor Paisagem, nomeadamente a definição e caracterização de
Unidades Homogéneas de Paisagem e a caracterização da mesma no que respeita aos parâmetros
cénicos habitualmente usados (Qualidade Visual da Paisagem, Capacidade de Absorção Visual e
Sensibilidade Paisagística). No entanto, no decorrer da visita de campo efectuada ao local, verificou-se
que os elementos apresentados não reflectem a realidade existente e observável, percebendo-se então
que o estudo efectuado foi demasiado superficial, resultando numa análise simplista e redutora.
No trabalho adiante apresentado tentou-se colmatar estas falhas, dentro do possível, com base nos
elementos apresentados, na apreciação realizada durante a visita ao local e no conhecimento que a
equipa tem do local, aprofundado através da recolha de informação relevante não constante do EIA.
Enquadramento Geral
A área onde se desenvolve o projecto em análise situa-se entre os maciços calcários da Serra da
Arrábida e da Serra do Risco, a Sul, e a falésia da linha de costa, a Oeste.
A paisagem atravessada pelos corredores em estudo, na sua parte setentrional, é constituída por
formações arenosas recentes com uma topografia bastante homogénea, com cotas que variam entre os
0 e os 120 m e declives geralmente pouco acentuados, com vales muito abertos. No que respeita à
ocupação do solo, predominam os pinhais, o montado de sobro, os matos e os matagais, intercalados
por vales amplos ocupados por campos agrícolas, onde dominam as culturas de sequeiro, olivais e
culturas hortícolas. É uma área globalmente com elevada densidade de ocupação humana, ainda que os
corredores da ligação em análise, de um modo geral, constituam excepção; no entanto, para muitas das
áreas actualmente sem ocupação por tecido edificado está prevista (e, na sua maioria, aprovada) a
implementação de áreas urbanas.
Na sua parte meridional, próximo do litoral, o relevo eleva-se até uma linha de festo, paralela ao mar,
formada pelas Serras da Achada, Santana, Monte do Casalão e Zambujal de Cima, com cotas
superiores a 240 m, caindo bruscamente sobre o mar em arribas imponentes que dão à paisagem uma
dimensão de monumentalidade. A ocupação do solo nesta área é caracterizada por extensos
carrascais/zimbrais, de muito elevada qualidade cénica.
Caracterização da Situação de Referência
1. 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. No EIA procedeu-se à divisão da área de
estudo em zonas de características visuais mais ou menos homogéneas, em função fundamentalmente
da ocupação do solo, definindo-se as seguintes zonas homogéneas de paisagem:
Espaços Agrícolas e Planos de Água: são espaços abertos, correspondendo a campos agrícolas,
prados e pastagens e a linhas de água e lagoas e respectivas zonas húmidas associadas. É um conjunto
de vales que apresentam grande qualidade paisagística, dos quais se destacam os vales das linhas de
água e afluentes das Ribeiras da Ferraria, da Ribeira da Pateira, da Ribeira da Apostiça, da Vala Real de
Coina, da Ribeira de Santo António, da Ribeira de Vale Bom, da Ribeira de Aiana, da Ribeira Brava e da
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Ribeira de Manchete. Nestes corredores são de destacar as estruturas e sebes arbóreas, em especial de
freixos e salgueiros e os pastos naturais ou áreas agrícolas extensivas.
A paisagem agrícola é espacialmente circunscrita na faixa em estudo, mas mesmo assim particularmente
importante para efeitos do seu enquadramento, diversificação e valorização, tendo repercussões
importantes também ao nível cultural e ambiental, destacando-se neste contexto a Quinta do Peru,
Quinta da Calhariz, Quinta da Mesquita e Quinta da Apostiça.
Espaços Urbanos e de Equipamentos: são espaços fechados, onde a presença de elementos
construídos é marcante. Na faixa directamente atravessada pelas soluções em estudo, sendo uma área
onde predomina a grande propriedade, o índice de ocupação humana é baixo; no entanto, existem
extensas áreas edificadas na sua envolvente próxima, assim como áreas onde a edificação está já
prevista e aprovada, em alguns locais mesmo dentro do corredor atravessado pelas soluções em estudo.
São de referir, embora com carácter menos expressivo na paisagem, os aglomerados que se situam na
faixa de cumeada que se estende, com uma orientação Este-Oeste, entre Santana e Zambujal de Cima,
bem como ao longo da encosta norte desta linha de festo principal. Importa ainda referir a presença de
extensas áreas urbanas, existentes ou previstas e aprovadas, como a Quinta do Peru, a Urbanização da
Ribeira do Marchante ou os Empreendimentos Turísticos previstos no Plano de Pormenor da Zona Sul
da Mata de Sesimbra.
Espaços Florestais: são espaços fechados, com uma componente arbórea marcante, geralmente
sobreiro, pinheiro-bravo e eucalipto e que dominam grande parte da paisagem atravessada pelos
corredores em estudo, apresentando uma capacidade de absorção elevada por serem menos acessíveis
visualmente e pelo desenvolvimento vertical das árvores, que criam um efeito de cortina arbórea. De um
modo geral, apresenta um sob-coberto arbustivo denso e de elevada qualidade cénica, incluindo, em
alguns locais, espécies vegetais endémicas. A ocupação florestal constitui a matriz de quase toda a
paisagem atravessada pelos corredores em estudo. É de referir, pela sua importância, a “Mata de
Sesimbra”, elemento fundamental da estrutura ecológica da região em análise.
Matos e Incultos: são espaços semi-abertos, sem vegetação ou com vegetação arbustiva baixa, por
vezes pontuados por elementos arbóreos com carácter disperso.
Arriba Litoral Calcária / Baía de Sesimbra: esta é a unidade de paisagem com maior qualidade visual
da faixa em estudo, tendo em conta não só a sua elevadíssima beleza cénica, mas também a riqueza e
diversidade ecológica e biológica que encerra. Esta unidade caracteriza a paisagem que envolve o troço
final das soluções em estudo e toda a Ligação ao Porto de Abrigo e que se estende por toda a arriba a
sul da linha de cumeada atrás referida. Trata-se de uma unidade caracterizada por espaços abertos,
cobertos de vegetação arbustiva densa (carrascais/zimbrais característicos das arribas litorais)
associada a formações calcárias aflorantes de elevada beleza. Importa referir que parte da mancha de
carrascal/zimbral atravessada pela Ligação ao Porto de Abrigo, no seu troço final, está incluída no
Parque Natural da Arrábida e Sítio de Importância Comunitária PTCON0010 Arrábida/Espichel.
Finalmente, importa referir, pela expressão marcante na paisagem, a presença na faixa analisada de
várias áreas de exploração de materiais inertes, que dão origem a enormes buracos em plena mancha
florestal, em áreas de matos e incultos e na arriba litoral, constituindo elementos significativos de
degradação da qualidade visual da paisagem, existindo, no entanto, alguns espaços já explorados que
se encontram em fase de recuperação paisagística, o que contribui para atenuar o impacte da
exploração.
2. Análise visual da Paisagem
O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, feita sobre as unidades atrás descritas (e
assumindo a sua uniformidade), com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de
Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. A análise apresentada aponta para o seguinte:
Espaços Agrícolas e Planos de Água: esta unidade confere à paisagem elevada diversidade e
qualidade visual; são em geral, áreas com grande acessibilidade visual a partir das vias de acesso e dos
aglomerados populacionais existentes nas imediações, pelo que têm uma capacidade de absorção
baixa. Resulta daqui que estas são áreas de elevada sensibilidade paisagística, em face de quaisquer
alterações que sobre estas se desenvolvam.
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Espaços Urbanos e de Equipamentos: os Espaços Urbanos e de Equipamentos apresentam-se como
espaços de média a baixa qualidade visual e, por serem zonas com grande acessibilidade visual,
possuem uma capacidade de absorção visual baixa. Logo, definem-se como áreas de sensibilidade
paisagística média a elevada.
Espaços Florestais: esta unidade apresenta, no contexto em que se insere, qualidade cénica média a
elevada e, no geral, grande capacidade de absorção visual. Importa realçar que qualquer intervenção em
áreas limítrofes desta unidade implicará a supressão do coberto arbóreo, diminuindo drasticamente a
capacidade de absorção visual da mesma. Resulta daqui uma sensibilidade paisagística média, elevada
em áreas limítrofes deste tipo de ocupação.
Matos e Incultos: caracterizam-se por uma qualidade cénica baixa a média, elevada nos locais de maior
desenvolvimento estrutural da vegetação. Apresentam média acessibilidade visual a partir das vias de
acesso e dos aglomerados populacionais existentes nas imediações, e uma baixa a média capacidade
de absorção visual, dependendo do desenvolvimento do coberto vegetal. Logo, apresentam baixa a
média sensibilidade paisagística.
Arriba Litoral Calcária / Baía de Sesimbra: como já referido, esta unidade tem elevada qualidade
visual. Pela sua exposição e posição dominante na paisagem, apresenta baixa capacidade de absorção
visual. Trata-se de uma unidade com grande acessibilidade visual a partir dos aglomerados urbanos da
frente litoral, nomeadamente a partir da vila de Sesimbra e, também a partir do Castelo. Logo, é uma
unidade com muito elevada sensibilidade paisagística.
No que respeita à faixa onde se localizam as soluções em análise, destaca-se o seguinte:
-

-

-

-

Troço comum entre os Nós de Coina e da Quinta do Conde: o traçado atravessa áreas de média e
elevada sensibilidade paisagística; a sensibilidade deste corredor deve-se, sobretudo, à muito
elevada presença de observadores associados às Urbanizações da Ribeira do Marchante e
envolvente (Quinta do Conde) e da Quinta do Perú.
Solução 1 entre os Nós da Quinta do Conde e de Almoinha: o traçado atravessa áreas de média e
elevada sensibilidade paisagística; a presença de elevado número de observadores, após
implementação do Empreendimento Turístico da Mata de Sesimbra Sul, contribui significativamente
para a classificação deste corredor como muito sensível.
Solução 2 entre os Nós da Quinta do Conde e de Almoinha: o traçado atravessa áreas de média e
elevada sensibilidade paisagística; importa referir que este corredor atravessa a área do Projecto
Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra, que inclui a recuperação paisagística de toda
a área actualmente ocupada por pedreiras e areeiros.
Troço comum entre o Nó de Almoinha e a Rotunda com a EN-379: o traçado atravessa áreas
predominantemente de elevada sensibilidade paisagística, de ocupação agrícola com construção
dispersa.
Ligação ao Porto de Abrigo: este traçado localiza-se sobre áreas classificadas como de muito elevada
sensibilidade paisagística, pela elevadíssima qualidade cénica da mesma e pela grande fragilidade
ecológica das formações vegetais atravessadas, incluídas na Rede Natura 2000, e que, juntamente
com os afloramentos calcários existentes, contribuem para a muito elevada qualidade visual
observada.

Identificação e Análise de Impactes na Paisagem
Em termos paisagísticos, um projecto de implantação de rodovias encontra-se associado a uma série de
impactes visuais decorrentes de modificações introduzidas na paisagem, pelas alterações ocasionadas
quer na estrutura da paisagem quer na sua resultante cénica.
A avaliação dos potenciais impactes originados pela implementação das diversas soluções e alternativas
em estudo foi efectuada com base nas características do projecto, na caracterização da paisagem e
respectiva estrutura visual na área directamente afectada e na sua envolvente.
a) Fase de construção
Durante esta fase ocorrerão alguns impactes significativos sobre a paisagem, uma vez que nela ocorre 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
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espacial e funcional do território. Os impactes induzidos vão afectar, necessariamente, não apenas a
área de implantação da via, mas também as áreas circundantes e os locais temporariamente afectos à
obra – acessos, estaleiros, depósitos de materiais, zonas de armazenamento. Os principais impactes
paisagísticos desta fase são os seguintes:
Diminuição de visibilidade junto das zonas de obra, provocada pelo aumento do nível de poeiras no
ar e consequente deposição na envolvente, com agravamento no período estival: impacte negativo,
temporário, de magnitude baixa e significativo.
Introdução de elementos exógenos - maquinaria pesada, materiais de construção, elementos préfabricados, vedações, etc. - em especial nas áreas previstas para estaleiros, centrais de betuminosos
e parques de máquinas: impacte negativo, temporário, de magnitude baixa e significativo.
Desorganização espacial e funcional devido às alterações introduzidas na utilização e função dos
espaços - áreas de implementação dos traçados, dos estaleiros, de depósito e empréstimo de
materiais e parques de máquinas: impacte negativo, temporário, magnitude média e significativo.
Criação de efeito de barreira, física e cénica, pela imposição de um elemento de descontinuidade
nas relações estabelecidas entre os diversos elementos e espaços, em toda a área de construção:
impacte negativo, permanente, de magnitude média e significativo.
Alteração irreversível da morfologia natural do terreno, devido à execução de aterros e
escavações, com consequente interrupção das linhas e formas naturais do relevo, conduzindo ao
aparecimento de novos volumes na paisagem, com os impactes cénicos daí decorrentes: impacte
negativo, permanente, de magnitude média a elevada e muito significativo.
b) Fase de exploração
Os principais impactes na paisagem associados à fase de exploração resultam das várias alterações de
carácter definitivo que tiveram início durante a fase de construção, sobre a paisagem. Os principais
impactes 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, de magnitude
elevada e significativo;
Introdução de elementos cenicamente disruptivos - toda a área envolvente ao novo eixo viário
(com destaque para as inúmeras zonas habitadas próximas aos traçados): será afectada pela
presença do mesmo, que adquirirá um carácter permanente na paisagem: impacte negativo,
permanente, irreversível, de magnitude elevada e muito significativo. Os locais onde este impacte
será mais grave, apresentados no EIA e complementados pelo avaliador, são os seguintes:

Troço inicial comum às soluções 1 e 2 - Início (km 0+000) até ao Nó da Qta do Conde (km 7+300)
-

-

km 2+120 a 3+180 – escavação com altura máxima de 11,5 m;
km 20+220 a 20+530 – escavação com altura máxima de 16 m;
km 20+700 a 20+840 – escavação com altura máxima de 11 m;
km 21+230 a 21+650 – escavação com altura máxima de 15 m;
km 0+250 a 0+650 – aterro com altura máxima de 10 m e desenvolvimento paralelo e na proximidade
de um núcleo de habitações do condomínio privado Villa Amélia;
km 3+610 a 3+800 – aterro com altura máxima de 7 m (grande proximidade dos campos de futebol da
Associação Desportiva da Quinta do Conde);cerca do km 4+700 - o traçado atravessa a área da Urbanizações da Ribeira do Marchante,
inviabilizando a sua plena implementação e constituindo um afectação cénica grave em face do
elevado número de observadores que esta área terá.
cerca do km 5+100 – o traçado afectará a entrada da Quinta do Perú, obliterando a praceta
actualmente existente, que perderá a sua função de espaço de recepção dos moradores e visitantes,
obrigando à passagem pela futura Urbanizações da Ribeira do Marchante para acesso ao
empreendimento.
km 7+230 a 7+320 – aterro com altura máxima de 10 m.

Solução 1 - a partir do Nó da Quinta do Conde (km 7+300) até Nó com a EN379
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-

km 9+800 a 12+000; cerca do km 15+200; km 16+500 a 16+900 - o traçado atravessa áreas do
Empreendimento Turístico da Mata de Sesimbra Sul, comprometendo a sua implementação e
afectando cenicamente os futuros utilizadores deste empreendimento.
km 10+590 a 11+040 – escavação com altura máxima de 10 m;
km 12+600 a 13+200 – escavação com altura máxima de 16 m (proximidade do Nó com a EN 379);
km 19+180 a 19+475 – sucessão de aterros com 8 a 11,5 m de altura máxima ao eixo da via, em
paisagem agrícola do Vale da Abelheira, com baixa capacidade de absorção visual e situado na
proximidade de diversas habitações isoladas, sendo também visível a partir dos núcleos habitacionais
de Abadessa e Casal das Russas.

Solução 2 - a partir do Nó da Quinta do Conde (km 7+300) até Nó com a EN379
- km 15+440 a 16+680 – escavação com altura máxima de 10 m;
- km 19+180 a 19+475 – com altura máxima de 11,5 m;
- km 0+430 a 0+670 – com altura máxima de 10 m (Alternativa 2.1);
- km 2+850 a 2+950 – com altura máxima de 13 m (Alternativa 2.1);
- cerca do km 10 - os corredores (2 e 2.1) atravessam a área do Projecto Integrado do Núcleo de
Pedreiras da Mata de Sesimbra, que inclui a recuperação paisagística de toda a área actualmente
ocupada por pedreiras e areeiros, comprometendo a implementação deste projecto.
Ligação ao Porto de Sesimbra:
- km 0+040 a 1+300 – escavação com altura máxima de 13 m, próximo do núcleo urbano do Zambujal /
Cova da Raposa;
- km 2+390 a 2+870 – escavação com altura máxima de 11 m;
- km 3+040 a 3+650 – escavação com altura máxima ao eixo da via de 20,5 m, em paisagem de
elevada sensibilidade ecológica e visual;
- km 3+680 a 3+740 – escavação com altura máxima de 11 m.
O valor paisagístico da área atravessada pelo troço de Ligação do Porto de Sesimbra é largamente
conhecido e a sua identificação no EIA não constitui surpresa. Este valor é uma consequência directa da
presença de elementos como a proximidade ao mar, a morfologia da arriba e o coberto vegetal – sendo
que este último justificou mesmo a criação do SIC Arrábida-Espichel; ademais é como tal reconhecido no
PROF-AML, como referido no EIA (p. 503).
A Sub-região homogénea “Arribas – Arrábida” identificada no PROF-AML, na qual se insere o troço em
análise, apresenta como primeira função a conservação de habitats, de espécies da fauna e flora de
geomonumentos, como segunda função a protecção e como terceira função o recreio, enquadramento e
estética da paisagem (ponto 1 do artº 21º do Regulamento do PROF-AML). A fim de prosseguir estas
funções, são estabelecidos os seguintes objectivos específicos: a) Conservação da biodiversidade e
riqueza paisagística; b) Preservar os valores fundamentais do solo e da água; c) Ordenamento dos
espaços florestais de recreio; d) Melhoria da qualidade das pastagens, desde que não colida com a
conservação de habitats e de espécies classificados (ponto 2 do artº 21º do Regulamento do PROFAML).
Ligação à EN 378:
- km 1+300 a 1+370 – aterro com altura máxima ao eixo da via de 14 m, com desenvolvimento muito
próximo do núcleo urbano de Pinhal do Cabedal.
Impactes cumulativos
Para a área em estudo, os principais impactes cumulativos na Paisagem resultam da presença de um
grande número de elementos cenicamente degradativos, tal como espaços de extracção de inertes,
outras rodovias e espaços urbanos e industriais de crescimento desregrado e, por vezes, não planeado.
O projecto em análise contribuirá, de modo permanente, para a degradação cénica da paisagem em
presença, tendo em conta as alterações que implica e a sua dimensão, conduzindo a alterações
significativas na actual estrutura visual da paisagem.
Conclusão
Identificou-se, para o projecto em análise, a ocorrência de impactes muito significativos no que respeita
ao factor ambiental Paisagem ao longo de todos os traçados em que o mesmo se subdivide.
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Destaca-se, nos troços comuns, a afectação da Quinta do Conde cerca do km 3+700; a afectação da
Urbanização da Ribeira do Marchante cerca do km 4 a 5, inviabilizando a implementação do Plano
existente e afectando cenicamente muito significativamente as populações que aí se venham a instalar
(sem possibilidade de completa minimização dos impactes pela elevada proximidade e pela dimensão
das estruturas previstas); a afectação da entrada da Quinta do Perú, obliterando a praceta actualmente
existente, que perderá a sua função de espaço de recepção; os aterros previstos no Nó da Quinta do
Conde; os aterros próximos do km 19+300, em área agrícola com urbanização dispersa; o aterro previsto
na Rotunda com a EN-379, junto a habitações.
Na Solução 1 destaca-se a afectação paisagística do Empreendimento Turístico da Mata de Sesimbra
Sul, numa faixa onde está prevista a construção de uma estrada com duas faixas e à qual acrescerá a
presença do IC em análise.
Na Solução 2 o traçado atravessa a área do Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de
Sesimbra, que inclui a recuperação paisagística de toda a área actualmente ocupada por pedreiras e
areeiros, inviabilizando a implementação do projecto existente.
Na Ligação ao Porto de Abrigo será afectada uma área classificada como de muito elevada sensibilidade
paisagística, pela elevadíssima qualidade cénica das formações vegetais atravessadas e dos
afloramentos calcários existentes, resultando numa elevada degradação da qualidade cénica do local,
classificado como Sítio de Interesse Comunitário; prevê-se a criação de taludes de escavação de
grandes dimensões (atingido pontualmente os 20 m de altura) entre os km 3+040 e 3+740. Importa realçar
que a realização deste troço, pelos impactes muito significativos na Paisagem, compromete a sua conservação e,
assim, colide com os objectivos definidos no PROF-AML para a sub-região em que se insere esta ligação.

Todas as afectações atrás descritas resultam em impactes na paisagem de muito elevada significância e
de mitigação difícil ou impossível. Na Ligação ao Porto de Abrigo prevê-se a afectação de uma paisagem
de muito elevado valor cénico e de grande potencial turístico, que não deverá ser adulterada e
degradada pela presença de uma infra-estrutura como a presente, com alterações da morfologia do
terreno e destruição da vegetação muito significativas. No restante traçado do projecto em análise,
prevê-se a afectação cénica directa de áreas de vocação e valor turístico, onde a presença de
observadores muito próximos é também muito significativa. Conclui-se assim, no que respeita a este
factor ambiental, que o projecto em estudo não deverá ser aprovado em qualquer dos troços e soluções
propostos.
5.10 Património
Caracterização da Situação de Referência
Para a caracterização da situação de referência a metodologia assentou na pesquisa bibliográfica e
documental, com a consulta dos inventários patrimoniais das entidades da tutela, consulta de bibliografia
especializada de âmbito local e regional e no levantamento toponímico e fisiográfico. O trabalho de
campo consistiu na prospecção selectiva da área de implementação do projecto durante o qual se
procedeu também à relocalização das ocorrências aí situadas e identificadas durante a pesquisa
documental. São assinaladas no EIA dificuldades durante a prospecção devido ao coberto vegetal
existente em algumas áreas. Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projecto e á fase em
que este foi apresentado em sede de Avaliação de Impacte Ambiental.
No enquadramento histórico e arqueológico são referidas diacronicamente as principais ocorrências
patrimoniais conhecidas nos concelhos atravessados pelo IC21 que realça o seu potencial, e que revela
indícios de ocupação humana desde a Pré-História Antiga, persistindo em todos os outros períodos
históricos uma continuidade da ocupação do território.
Da aplicação da referida metodologia resultou o registo após o trabalho de campo de quatro ocorrências
localizadas no corredor, integráveis no património arqueológico e arquitectónico/etnográfico, tendo sido
as mesmas sido cartografadas e objecto da elaboração de fichas patrimoniais individualizadas, onde
consta o respectivo valor patrimonial.
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As ocorrências 1 (Tuberal) e 2 (Forte do Cavalo) correspondem a duas estações de ar livre, do período
Paleolítico, onde foram anteriormente referenciados vestígios de indústria lítica. Durante o trabalho de
campo realizado no âmbito do EIA não foram detectados vestígios.
A ocorrência 3, Farolim do Forte do Cavalo/Forte de São Teodósio, encontra-se classificada como
Imóvel de Interesse Público, localiza-se ao PK 3+950 da Ligação ao Porto de Sesimbra, sendo a Zona
de Protecção Legal de 50 (ZP) interceptada pelo projecto. O farolim, edificado entre 1648 e 1652,
encontra-se ainda em utilização. A fortaleza, possui planta poligonal irregular, com dois baluartes
quadrangulares. Tendo ao centro da praça de armas uma torre de secção circular e um edifício de
planimetria rectangular. A sua planimetria original foi alterada no séc. XX, com a construção do porto de
abrigo e com a estrada que lhe dá acesso.
As Grutas do Forte do Cavalo (ocorrência 4), uma eventual necrópole do período Neolítico, localizada a
5 m Sul da Ligação ao Porto de Abrigo, ao PK 3+800, terá sido provavelmente destruída (de acordo com
a Carta Arqueológica de Sesimbra).
Em resumo, da caracterização efectuada pode concluir-se que área de implantação do projecto é na sua
globalidade rica em termos patrimoniais com a presença inclusivamente de património classificado. A
caracterização de algumas zonas foi condicionada pelos factores anteriormente referidos, pelo que
essas lacunas de conhecimento devem necessariamente ser colmatadas nas fases posteriores de
avaliação.
Identificação e Avaliação de Impactes
Na avaliação de impactes o EIA considerou duas áreas distintas de afectação dentro do corredor de
400m, «área de incidência directa – sob o traçado e até 20 metros a partir dos limites da via no eixo da
via; a área de incidência indirecta de 20 até 200 metros a partir do limite da via».
Tal como é referido no EIA, a implantação do projecto implica algumas acções durante a fase de
construção potencialmente geradoras de impacte. Na verdade, da construção do projecto resultam
acções a saber, desmatação e decapagem do terreno, escavações e terraplanagens que podem induzir
impactes negativos a nível do património, não só pela afectação directa de vestígios e estruturas como
pela alteração do enquadramento paisagístico das ocorrências devido à transformação da paisagem
original.
Relativamente ao Farolim do Forte do Cavalo/Forte de São Teodósio, no local de intersecção da ZP do
IIP pelo traçado proposto existe já uma estrada, asfaltada na área mais próxima do porto e pavimentada
a macadame, à medida que segue para Oeste. Dentre da ZP a obra a construir coincidirá, praticamente,
com a estrada já existente. Para Oeste, e no sentido de não ultrapassar a inclinação imposta pela EP de
8 %, haverá a necessidade de realizar uma escavação que poderá chegar 15m abaixo das cotas actuais.
As Grutas do Forte do Cavalo situam-se na área de afectação directa, no entanto, como já foi referido
anteriormente este sítio terá sido destruído não tendo sido detectados vestígios durante o trabalho de
campo realizado no âmbito do EIA.
Alerta-se para o facto das escavações em bancada calcária, previstas no projecto, poderem intersectar
galerias cársicas. Atendendo à localização das desaparecidas grutas nesta área, e à profusão de
vestígios de ocupação humana de grutas em toda a Serra da Arrábida, a probabilidade de afectação de
cavidades cársicas com contextos arqueológicos é alta.
Em relação às ocorrências 1 e 2 salienta-se o potencial arqueológico destas áreas, facto que deve ser
equacionado durante a fase de construção no âmbito do acompanhamento arqueológico.
O EIA refere que para a fase de exploração não se prevêem impactes associados à utilização e
operações de manutenção da mesma.
Em síntese, quanto à avaliação dos impactes detectados, verifica-se que de acordo com o enunciado
pelo EIA, são expectáveis impactes directos sobre as ocorrências 3 e 4 e indirectos para as ocorrências
1 e 2. No entanto, e ainda de acordo com o enunciado no EIA e dada a sensibilidade e potencialidade da
área de implementação desta infra-estrutura, o aprofundamento dos estudos arqueológicos a efectuar na
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fase de elaboração do Projecto de Execução, poderá levar à identificação elementos patrimoniais ainda
inéditos.
Análise Comparativa de Alternativas
Analisando a distribuição das diferentes ocorrências patrimoniais relativamente às soluções de traçado
verifica-se que na envolvente a Solução 1 (incluindo a Ligação ao Porto de Abrigo) identificaram-se 1
ocorrência na área de afectação indirecta e 2 na área de afectação directa, sendo que um deles é um
Imóvel de Interesse Público. Estas ocorrências localizam-se no trecho (sem alternativas) da a Ligação ao
Porto de Abrigo.
Assim, face aos resultados obtidos não há diferenças muito significativas entre as diferentes soluções de
traçados sendo que as menos desfavoráveis são a Solução 1; a Solução 2 (base) e Solução 2 +
Alternativa 2.1+Ligação ao Porto de Abrigo.
Medidas de Minimização
Face à avaliação efectuada, considera-se que as medidas de minimização de minimização preconizadas
no EIA são na generalidade adequadas, no entanto, carecem de reformulação pelo que, deverão ser
adoptadas as que constam no presente parecer.

-

-

-

-

-

-

-

Medidas gerais para a fase de Projecto de Execução e elementos a apresentar em RECAPE
Dever-se-á efectuar a prospecção sistemática integral do corredor correspondente aos Soluções
seleccionadas, incluindo ligações, nós, acessos e restabelecimentos, numa faixa de 400m;
Caso os resultados da prospecção arqueológica realizada apontem para uma possível afectação de
ocorrências patrimoniais, dever-se-á proceder a acertos de projecto, antes de serem propostas
quaisquer outras medidas de minimização intrusivas;
Quando por razões técnicas do Projecto de Execução não houver possibilidade de proceder a
alterações, mesmo que pontuais, de traçado ou de localização dos respectivos componentes,
deverá o RECAPE efectuar a demonstração da inevitabilidade da destruição total ou parcial dos
elementos patrimoniais afectados;
O RECAPE deverá prever e garantir a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e
contextos a afectar directamente pela obra: no caso de sítios arqueológicos, através da escavação
integral; no dos elementos arquitectónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e da
elaboração de memória descritiva;
Apresentar cartografia à escala 1: 25 000 e de projecto de todas as ocorrências patrimoniais, tanto
os que constam do EIA como os que forem detectados durante a fase de prospecção sistemática.
Estes elementos devem estar individualmente identificados, georeferenciados (em polígono – área
de dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imóveis);
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;
Deverão ser incluídas no Caderno de Encargos todas as medidas para a fase de obra referentes ao
factor Património.
Na fase de elaboração do Projecto de Execução os resultados obtidos na prospecção arqueológica
poderão determinar a adopção de medidas de diagnóstico (sondagens e escavação) que se
venham a revelar necessárias para avaliação das ocorrências detectadas.
Elaboração de uma carta de visibilidade dos solos resultante de prospecção arqueológica
sistemática;

Medidas específicas para a fase de Projecto de Execução e elementos a apresentar em RECAPE
- Ocorrência 3: não pode haver mais afectação da ZP do que a já provocada pela estrada existente;
- Ocorrência 4: prospecção arqueológica sistemática, após a desmatação, da área;
Para a fase prévia à obra e de obra o RECAPE deverá prever o seguinte:
- 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;
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-

-

O acompanhamento arqueológico permanente durante as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a
instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. Este acompanhamento deverá ser
efectuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as acções inerentes à implementação
do projecto não sejam sequenciais mas sim simultâneas;
Sinalização, protecção e vedação da área de protecção de cada elemento patrimonial de cariz
arqueológico localizados a 200m ou menos;
Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de
medidas de minimização complementares.

Património Classificado
A Ligação ao Porto de Abrigo interfere, no final do traçado, com a servidão administrativa derivada da
classificação como Imóvel de Interesse Publico do Forte do Cavalo: ZP do Forte do VCavalo, IIP.
Decreto n.º 95/78, de 12-09.
De acordo com o parecer da DRCC, esta entidade reiterou as condicionantes anteriormente
estabelecidas no que diz respeito à salvaguarda do enquadramento paisagístico do Forte do cavalo,
tendo emitido parecer favorável, condicionado ao cumprimento da seguinte medida:
-

Na execução da composição das faixas de rodagem se considere a procura de inertes que tornem a
sua tonalidade o mais próxima, quanto possível, daquela existente nas rochas envolventes ao
imóvel classificado.

Da análise do EIA verifica-se que a referida medida indicada encontra-se já contemplada no mesmo.
5.11 Gestão de Resíduos
Caracterização da situação actual
Neste âmbito, o EA para além da apresentação do enquadramento legal em matéria de gestão de
resíduos, apenas indica e caracteriza o sistema multimunicipal que em termos de resíduos urbanos
serve a região em estudo: AMARSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A constituído
em 1997 (Decreto-Lei nº 53/97 de 4 de Março). Contudo, tendo em conta o projecto em causa, é
expectável a produção de outros resíduos para além dos referidos, pelo que o EIA deveria ter
contemplado na caracterização do sistema de gestão de resíduos da área em estudo, as restantes
categorias de resíduos que também serão produzidos com a concretização do projecto.
Na caracterização efectuada no EIA é também omissa a caracterização no que se refere à presença de
resíduos no terreno.
Identificação e avaliação de impactes
O EIA procedeu à identificação e classificação dos resíduos (expectáveis) que irão ser gerados, em
conformidade com os códigos da Lista Europeia de Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março), a
qual, apresentando algumas incorrecções, deverá ser revista.
No EIA não são apresentadas estimativas da produção de resíduos durante a construção e exploração
do projecto, (situação aceitável tendo em conta a fase de projecto em causa), sendo apenas
apresentadas estimativas para o caso das terras sobrantes resultantes das operações de terraplenagem
durante a construção.
No entanto, face às tipologias dos resíduos a produzir (com excepção dos solos e rochas não
contaminados sobrantes e dos resíduos de construção e demolição), e tendo em conta o conhecimento
existente relativamente a projectos similares, é expectável que os quantitativos em causa não coloquem
dificuldades na sua gestão. Assim e considerando ainda a cobertura e capacidade instalada da rede
nacional de sistemas e de operadores de gestão de resíduos, consideram-se que os impactes não serão
significativos.
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No âmbito da gestão de resíduos importa salientar o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que
aprova o regime da gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), estabelece o regime das
operações de gestão dos resíduos resultantes de obras, compreendendo a sua prevenção e reutilização,
e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e
eliminação, sendo fundamental o cumprimento das disposições do diploma legal referido. Por outro lado,
importa salientar também que a obrigatoriedade do cumprimento do regime da gestão de RCD está
consagrada no Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
Janeiro.
Assim, considera-se fundamental o cumprimento das disposições legais em matéria de RCD,
salientando-se as disposições do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que estabelece
a obrigatoriedade da elaboração de um Plano de Prevenção e Gestão de RCD, bem como as
disposições do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março no que diz respeito à definição de
soluções adequadas para destino final dos volumes de solos e rochas não contaminados que
eventualmente não puderem ser reutilizados, (questão esta que deverá ser aprofundada na fase
seguinte de projecto de execução).
No que diz respeito à gestão dos solos e rochas não contaminados, apresenta-se no quadro 5.11.1 o
resumo dos movimentos de terras das Soluções e combinações de Soluções estudadas para a Ligação
do IC21 a Sesimbra, contemplando ou não a compensação de terras com o material em excesso da
Ligação ao Porto de Abrigo.
Quadro 5.11.1 – Movimentos de terras

SOLUÇÃO

Solução 1
Solução 2 + Ligação
EN378
Sol2 + Alt.2.1+
Ligação EN378
Sol2 + Alt.2.2 +
Ligação EN378
Sol2 + Alt.2.1 +
Alt.2.2 + Lig. EN378
Lig. Porto de Abrigo

COMPENSAÇÃO DE VOLUMES
(ESCAVAÇÃO – ATERRO)
(m³)

Extensão
(m)

Decapagem
(m³)

Escavação
(m³)

Aterro
(m³)

21 661.72

324 718

1 841 157

1 844 621

Sem Ligação
Porto Abrigo
-3 465

19 335.90

278 592

1 603 973

1 717 693

-113 720

312 112

18 823.34

283 308

1 607 212

1 842 428

-235 216

190 616

19 899.41

280 096

1 451 590

1 766 355

-314 766

111 066

19 386.85

282 020

1 480 015

1 845 783

-365 767

60 064

4 043.91

39 182

470 057

44 225

425 831

-

Com Ligação
Porto Abrigo
422 366

Conforme se pode concluir da análise do quadro acima, se não se considerar a Ligação ao Porto de
Abrigo o balanço de terras é negativo (terão de obter-se terras em empréstimo). A Solução mais
equilibrada é a Solução 1 e a menos equilibrada a combinação da Solução 2 com as Alternativas 2.1 e
2.2.
Se se considerar a Ligação ao Porto de Abrigo o projecto apresenta um balanço positivo (será
necessário transportar terras a depósito) sendo a solução mais equilibrada a combinação da Solução 2
com as Alternativas 2.1 e 2.2 e a menos equilibrada a Solução 1.
Contudo, tendo em conta o referido no estudo Geológico, essa compensação só será possível se a
empreitada englobar quer a construção da ligação ao Porto de Abrigo e a Ligação ao IC21.
Segundo o EIA, os impactes associados à produção de resíduos, durante a fase de construção,
caracterizam-se como negativos, temporários, reversíveis e pouco significativos, caso sejam aplicadas
as medidas aplicáveis à sua gestão adequada, a definir no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
de Construção e Demolição (PPGRCD) a elaborar na fase de Projecto de Execução. O significado dos
impactes decorrentes da gestão das terras sobrantes depende da solução de gestão adoptada e da
capacidade/disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão intervenientes.
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Importa, assim, salientar que para evitar a ocorrência dos impactes negativos, será fundamental a
adopção das adequadas medidas de mitigação para a gestão das terras sobrantes, designadamente no
que se refere à escolha criteriosa das áreas de deposição.
Na fase de exploração, a produção de resíduos estará essencialmente relacionada com as operações de
manutenção, não sendo expectável que os impactes sejam significativos, desde que cumpridos os
requisitos legais em matéria de gestão de resíduos, em particular, sobre os resíduos perigosos e sobre
os denominados fluxos específicos de resíduos.
Medidas de minimização
Tendo em conta a obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos legais em matéria de gestão de
resíduos, considera-se que à excepção do que se refere ao destino dos solos e rochas não
contaminados sobrantes e dos RCD e ainda no que se refere à eventual presença de resíduos no
terreno, não há, na presente fase, medidas de minimização específicas a definir em matéria de gestão
de resíduos.
Caso se confirme a existência de resíduos no terreno afecto ao projecto, este aspecto deverá ser
devidamente considerado nas fases subsequentes do projecto através da definição dos procedimentos
adequados para a gestão dos mesmos e definição dos respectivos destinos finais.
Análise comparativa
As soluções em análise são equivalentes no que diz respeito à tipologia de resíduos gerados,
diferenciando-se, principalmente, no que concerne aos volumes dos solos e rochas não contaminados e
de RCD. Assim, e tendo em conta os quantitativos associados ao movimento de terras, considera-se que
a solução menos desfavorável é a combinação da Solução 2 com as Alternativas 2.1 e 2.2, no caso de
considerar a Ligação ao Porto de Abrigo. Caso não se considere a Ligação ao Porto de Abrigo a Solução
1 será a menos desfavorável. Considera-se, contudo, que este item não é determinante para a selecção
de alternativas.
Conclusão Sectorial
Os principais impactes identificados estão associados à gestão das terras sobrantes geradas pela
construção do projecto, sendo que o significado decorrente da gestão destas terras está depende da
solução de gestão adoptada e da capacidade/disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão
intervenientes. Contudo, tendo em conta a cobertura e capacidade instalada da rede nacional de
sistemas e de operadores de gestão de resíduos, considera-se que, desde que cumpridos os requisitos
legais nessa matéria, bem como adoptadas as adequadas medidas de minimização, não se
perspectivam impactes significativos.

5.12 Identificação de Riscos Ambientais
O EIA limita a sua análise aos riscos inerentes à ocorrência de um acontecimento indesejável específico,
num determinado período de tempo, que por efeito directo ou indirecto, tenha consequências negativas
imediatas, induzindo perigos para a saúde humana e para a qualidade do ambiente e ainda prejuízos
patrimoniais relevantes. São excluídos dessa análise, conforme referido no EIA, todos os riscos
abordados noutros capítulos que estejam associados à ocorrência dos impactes identificados.
Na fase de construção, e associados às diferentes acções de projecto, o EIA identificou os seguintes
riscos:
Riscos de afectação da segurança e qualidade de vida humana pelas alterações à rede viária
existente
Riscos de afectação da segurança e bem-estar populacional e do estado estrutural de edificações
pelo uso de explosivos nas actividades construtivas
Riscos de afectação da segurança pelo ravinamento de encostas e queda inadvertida de materiais
Riscos de afectação da qualidade geral do ambiente pela contaminação acidental do meio
envolvente
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Segundo o EIA estes riscos podem assumir uma importância pouco significativa a significativa e poderão
ser atenuados com a aplicação de regras de boas práticas, medidas de aviso, prevenção e protecção e
sinalização adequadas, bem como com um planeamento de desvios de tráfego que garanta as
adequadas condições de segurança e de convivência com o trânsito de veículos e peões. Por outro lado,
o EIA refere que em fase de Projecto de Execução, deverão ser previstas as soluções construtivas
adequadas para a estabilização de taludes, sendo que a integração paisagística das zonas
intervencionadas assumirá especial importância na minimização dos riscos de ravinamento dos taludes.
Na fase de exploração o EIA identificou os seguintes riscos:
Riscos de afectação da segurança e da qualidade geral do ambiente pela explosão, incêndio ou
derrame acidental de substâncias de elevada perigosidade
Riscos de afectação da segurança pela ocorrência de acidentes rodoviários
O EIA refere que durante toda a fase de exploração do traçado rodoviário em estudo, a manutenção, em
boas condições, do pavimento, da sinalização e das guardas de segurança muito contribuirão para a
redução do risco de acidentes.
Refere também que a construção da nova via rodoviária permitirá a substituição da utilização de parte da
rede viária local, desviando uma parte significativa do tráfego actualmente registado entre as localidades,
permitindo um acréscimo de segurança na circulação pedonal e rodoviária local, o que constitui um
impacte positivo.
Relativamente aos riscos de incêndio, o EIA refere que estes podem ser potenciados pela circulação
rodoviária, devido a acções de negligência ou acidente, sendo que de acordo com o Decreto
Regulamentar n.º55 de 18 de Dezembro de 1981 (que estabelece a zonagem do continente segundo o
grau de risco de incêndio), a área de implantação do projecto está inserida na classe II – muito sensível.
Refira-se que o EIA, no âmbito do Ordenamento do Território identificou como zonas críticas do ponto de
vista de defesa da floresta contra incêndios:
- Todas as soluções a partir do km 2+000;
- Totalidade da Ligação ao Porto de Sesimbra.
informação que não se vê também reflectida no capítulo relativo aos riscos.
Tendo em vista reduzir o risco de incêndio, o EIA refere que se deverá proceder à manutenção dos
taludes na envolvente do traçado, através do corte manual ou mecânico da vegetação, devendo o
recurso a herbicidas ou fogos controlados constituir acções que deverão ser proibidas.
No âmbito das medidas e acções a desenvolver com vista à Defesa da Floresta Contra Incêndios e
tendo por base o parecer da Autoridade Florestal Nacional, importa salientar que esta entidade alerta
que deverá ser cumprido com o determinado na alínea a), n.º 1, do artigo 15º, do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, ou seja, ao longo
das vias de comunicação, é obrigatório a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante,
numa largura constante nos Planos Municipais da Floresta Contra Incêndios dos Concelhos
atravessados (Barreiro, Palmela, seixal e Sesimbra). Deverão ainda ser observados outros
determinantes constantes desses Planos.
De acordo com o Parecer da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) os principais riscos
existentes na área do projecto são o risco sísmico, as situações meteorológicas extremas e os fogos
florestais, sendo que os principais riscos associados à implantação deste tipo de infra-estruturas são a
erosão de solos e a contaminação hídrica. Segundo a AFN estes riscos deverão ser tidos em conta no
estudo ambiental de forma a saber se o projecto contribui para a minimização dos riscos ou se os
agrava.
A ANPC refere ainda o seguinte:
-

Na fase de Projecto e relativamente à proximidade a aglomerados habitacionais, tendo em conta que
é no traçado após a localidade da Carrasqueira que se encontra uma maior proliferação de edifícios
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-

-

dispersos, deveria se apresentar uma alternativa a este traçado, sendo que no conjunto das
alternativas apresentadas, aceita como mais favorável a solução 2 e a alternativa 2.1.
não é mencionada a necessária faixa de protecção ao traçado viário, o que nestas zonas de maior
proximidade a aglomerados habitacionais terá significativos constrangimentos para ser aplicada.
no que respeita à interferência da infra-estrutura com a rede de gás, deverão ser apresentados
estudos de impacte e respectivas medidas de minimização.
no caso de se verificar a interferência do projecto com infra-estruturas de transporte e/ou distribuição
de energia deverão ser adoptados as distâncias mínimas de segurança, nos termos do Decreto
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro – Regulamento de Segurança das Linhas Eléctricas de
Alta Tensão.
o traçado proposto não deverá ser implementado em zonas geologicamente instáveis, nem contribuir
para que esta ocorra. Tendo em conta que existe o perigo de movimento de vertentes entre o Porto
Novo e o Porto Antigo (Estrada Nacional 378) considera que se deverá realizar um estudo
geotécnico.

Considera também que deverá ser realizada uma consulta directa aos Serviços Municipalizados de
Protecção Civil e Gabinetes Técnicos Florestais abrangidos pelo projecto, a fim de se obter um
conhecimento detalhado sobre as condicionantes e ou riscos existentes no local, susceptíveis de
afectarem ou serem afectados pela infra-estrutura.
Por último apresenta um conjunto de medida de minimização a adoptar na fase de construção e na fase
de exploração:
Fase de construção
- Elaborar Plano de Segurança/Emergência, para durante a fase de construção se possam minimizar
os potenciais efeitos negativos em caso de acidentes ou outras situações de emergência;
- Equacionar acessibilidades e localização de espaço destinado aos organismos de socorro, em caso
de necessidade;
- Remover controladamente todos os despojos de desmatação, corte ou abate de árvores, no
cumprimento das normas legais em vigor;
- Remover aquando da desmontagem dos estaleiros de todos os materiais, muito especialmente os
que possam alimentar ou originar incêndios;
- Garantir o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento de matérias
perigosas no espaço físico do estaleiro, respeitando as normas em vigor;
- Assegurar que as movimentações de terras não comprometam a livre circulação de águas, adoptando
quando adequado, passagens hidráulicas alternativas.
Na fase de exploração:
- Informar os Serviços Municipais de Protecção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais competentes
sobre a implementação do projecto para eventual actualização dos respectivos Planos Municipais de
Emergência e Planos Municipais de Defesa da Floresta contra incêndios;
- Participar aos Agentes de Protecção Civil locais (ex. Bombeiros, INEM e Forças de Segurança)
eventuais alterações de utilização da rede viária local que possa provocar perda de mobilidade e/ou
acessibilidade;
- Assegurar a limpeza anual, por supressão total, do material combustível, numa faixa lateral de terreno
confinante com a rede viária, nunca inferior a 10 metros, designadamente através do cumprimento da
alínea a, do nº. 1, do art. 15º., do Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 Junho, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº.17/2009, de 14 Janeiro.
Dos contributos recebidos no âmbito da Consulta Pública salienta-se ainda a referência efectuada
quanto ao facto do EIA ser omisso quanto aos riscos associados à possível prática de golfe na
vizinhança da via, uma vez que há alternativas que atravessam áreas para onde está previsto um campo
de golfe.
Medidas de Minimização
O EIA apresenta, para a fase de construção e para a fase de exploração, um conjunto de medidas
cautelares que poderão reduzir significativamente os riscos previstos e que correspondem às medidas
FC162 a FC174 (construção) e FE15 e FE16 (Exploração) do Aditamento. Estas medidas são, contudo,
de aplicação generalizada a todos os projectos rodoviários. Para além das medidas propostas no EIA,
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deverão ser consideradas as medidas e os estudos de maior aprofundamento indicados neste parecer,
destacando-se os indicados pela AFN e ANPC.
Conclusão
Do exposto, conclui-se que a análise efectuada no EIA é genérica e pese embora o projecto se encontrar
em fase de Estudo Prévio, a mesma já deveria apresentar um aprofundamento mais adequado às
especificidades do território que o projecto atravessa, permitindo assim objectivar a identificação de
medidas que será necessário adoptar, bem como dos estudos a empreender pelo proponente que
permitam que as medidas de mitigação sejam adequadamente pormenorizadas nas fases subsequentes
do projecto.

5.13 Outros Aspectos
Objectivos e Justificação do projecto
Segundo o EIA, o projecto tem por objectivo assegurar o prolongamento para sul do actual IC21
existente entre Coina e o Barreiro, permitindo desta forma, estabelecer um canal directo de
acessibilidade entre Lisboa e Sesimbra.
Tendo em conta o parecer emitido em sede de Consulta Pública pela Câmara Municipal de Sesimbra,
constata-se que esta autarquia, apesar não pôr em causa a necessidade premente da melhoria da
acessibilidade a Sesimbra, põe em causa a justificação do projecto apresentada no EIA e baseada no
conceito de “…um canal directo de acessibilidade entre Lisboa e Sesimbra...”, sendo afirmado nesse
parecer que aquele conceito revela algum desconhecimento da realidade local e da capacidade, quer da
vila de Sesimbra quer da rede viária envolvente, de acomodar, com qualidade, o fluxo de tráfego gerado
por uma via com as características do projecto em análise.
Por outro lado, no que diz respeito à integração da Ligação do IC21 a Sesimbra no PRN2000, e tendo
em conta o território em causa, a sua morfologia, a sua ocupação actual e prevista e as limitações que
esta variáveis introduzem no processo de implantação de corredores, a CMSesimbra considera que essa
integração não tem que ser exclusivamente com base no modelo de Itinerário Complementar (IC), e
salienta que outras soluções de melhoria se podem colocar:
(…) uma nova ligação à A2 (ou mesmo a melhoria de acesso á ligação actual no Fogueteiro) poderá ser
incluída em qualquer uma das famílias (IC, EN ou ER) mas também numa noção mista na qual, numa
determinada família rodoviária, um traçado poderá não ser possível ser totalmente englobável, mas sim
parcelas daquele, englobáveis em cada uma (ou em algumas) das famílias indicadas. Será possível (e
desejável) ter trechos IC conectados a trechos ER ou EN que, por sua vez, se ligarão a outros de redes
municipais/locais, conceito suportado pela capacidade de transporte de cada uma das vias ramificadas.
Esta filosofia permitiria uma hierarquização formal da rede e, mais importante, funcional permitindo
distribuir os fluxos de tráfego e impedindo situações de conexão de vias de níveis de suporte de tráfego
não compatíveis.
Acresce ainda que a referida autarquia questiona também a adequabilidade das soluções adoptadas,
considerando que as mesmas derivam de uma estratégia que não é considerada como sendo a melhor e
mais adequada pois, (…), menospreza o Plano de Acessibilidades ao Concelho de Sesimbra (PACS) e o
Estudo Conceptual para a definição de uma estratégia de Acessibilidades e Transportes para a
Península de Setúbal, como estudos de base.
Algumas das questões colocadas no parecer da Câmara Municipal de Sesimbra encontram-se também
reflectidas noutros contributos, designadamente as relativas à justificação do projecto e à falta de
fundamentação para a utilização de uma via com perfil de auto-estrada, sendo também questionada à
falta de articulação com o PACS.
A CA considera que as dúvidas levantadas no âmbito da Consulta Pública quanto aos objectivos e
justificação do projecto, em particular as dúvidas colocadas pela Câmara de Sesimbra, são pertinentes e
carecem de um maior aprofundamento, tanto mais que o EIA e posteriores Aditamentos não são
suficientemente esclarecedores.
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Aproveitamento do corredor da Estrada de Almocreves para a implantação da solução 1
No que ser refere ao aproveitamento do corredor da Estrada de Almocreves para a implantação da
solução 1 desde o seu km 8+500 até ao km 12+750, verifica-se que o mesmo colide com o previsto no
Plano de Acessibilidades ao Concelho de Sesimbra (PACS). Com efeito, a Ligação do IC21 a Sesimbra,
via com perfil 2x2, vedada (e eventualmente portajada), não substitui as funções que são cometidas no
PACS à Estrada de Almocreves, (via com um perfil de 1x1, que assegurará um dos acessos à área de
intervenção do PPSZMS), situação não considerada no EIA, nem na concepção do Estudo Prévio.
Efectivamente, de acordo com os esclarecimentos prestados no 3º Aditamento, sendo escolhida a
solução 1 terão que ser considerados, na actual Estrada de Almocreve, caminhos paralelos de ambos os
lados da nova infra-estrutura, de forma a garantir o acesso às propriedades marginais. Esta situação,
que se traduz, nomeadamente numa maior ocupação de solo e de áreas de sobro encontra-se
totalmente omissa no Estudo e implica, contrariamente ao assumido no 3º Aditamento, a necessidade de
uma actualização da análise efectuada no EIA, no âmbito de vários factores ambientais. Por outro lado e
uma vez que a Ligação do IC21 a Sesimbra não substitui as funções que são cometidas no PACS à
Estrada de Almocreves, não é aceitável que a articulação necessária com previsto nesse Plano ou com o
previsto noutros projectos já aprovados seja remetida para Projecto de Execução, sem que sejam
analisados e ponderados, nesta fase, os impactes e as interferências que possam decorrer da mesma.
A falta de aprofundamento das interferências e consequentes impactes negativos do aproveitamento da
Estrada de Almocreves pela Solução 1, em sede de EIA, constituem objecto de preocupação
reiteradamente manifestada na Consulta Pública, conforme se conclui da análise dos resultados da
mesma.
Alternativas abandonadas
Da análise efectuada conclui-se que os impactes negativos significativos a muito significativos
identificados neste parecer, nomeadamente no âmbito da análise da compatibilidade do projecto com os
IGT’s em vigor, no troço inicial comum à solução 1 e 2, justificam o estudo de um traçado alternativo,
tendo em vista a minimização desses impactes. Esta posição vem reforçada tendo em conta que a
análise efectuada em sede de Estudo de Viabilidade de Traçados e que levou ao abandono pela EPEstradas de Portugal-SA de uma solução com desenvolvimento por nascente da Quinta do Peru,
(designada por Solução 3), não considera a magnitude dos potenciais impactes, respectiva significância
e eventuais medidas de minimização, nem demonstra a inviabilidade ambiental dessa Solução 3,
conforme se conclui da informação disponibilizada no 3º Aditamento sobre esta matéria.
Importa salientar que, segundo o parecer da Câmara de Sesimbra, o estudo da referida Solução 3 foi
defendido por esta autarquia desde 2009, tendo em conta, nomeadamente os potenciais impactes
negativos associados ao corredor inicial comum da solução 1 e 2, sem que esta sugestão seja referida
no EIA. Note-se que de acordo com a alínea 10) do Anexo III - Conteúdo Mínimo do EIA - do Decreto-Lei
nº 69/2000, de 3 de Abril, na sua actual redacção dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro,
é obrigatória a referência a eventuais sugestões do público e às razões da não adopção dessas
sugestões. Esta omissão, que se considera grave, põe em causa a transparência do EIA.
Importa também salientar que, o pedido do estudo de uma solução alternativa ao troço inicial comum às
soluções 1 e 2, designadamente o estudo do corredor Sul – Nascente da Quinta do Peru, como
inicialmente projectado, e abandonado pela Estradas de Portugal, SA., é também defendido por outras
entidades, como sejam a Câmara Municipal do Seixal e as Juntas de Freguesia da Quinta do Conde e
do Castelo.
Inconsistências e contradições do EIA/Aditamentos
Às deficiências e lacunas do EIA identificadas na Consulta Pública acrescem as inconsistências e
contradições que alguns dos esclarecimentos efectuados nos posteriores Aditamentos apresentam face
à informação de base constante do EIA, que põem em causa, a consistência, a transparência e o rigor
técnico do Estudo e de que são exemplos, nomeadamente a informação prestada sobre as interferências
do projecto (solução 2 e respectivas alternativas) com o PINPMS ou sobre a Ruído/ velocidade base.
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Interferências do projecto com o PINPMS
No Relatórios Síntese (pág. 270) é salientada que a interferência da Solução 2, entre os km 9+700 e
10+070, com o “Estudo Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra”, afirmando o EIA
que esta solução 2 inviabiliza explorações existentes e o respectivo projecto de recuperação
paisagística previsto. É também referido que considerando a importância para a manutenção do
sector da construção civil da região da Grande Lisboa e para a continuidade da indústria cerâmica,
embora esteja previsto, nesta solução, um viaduto entre os km 9+850 e 9+980 que permitirá manter a
ligação física da área inserida na recuperação, ainda assim, o impacte resultante da interferência com
a referida zona é negativo, significativo a muito significativo.
No entanto contrariamente ao referido no EIA e ao que foi sujeito a Consulta Pública, no 3º
Aditamento, (pág.3) é afirmado que o atravessamento da área do PINPMS pela Solução 2 não
inviabiliza nenhuma das explorações actuais, sendo que, considerando os taludes da faixa e a área
de expropriação, poderá ocorrer uma eventual afectação (ainda que marginal) desta exploração.
Velocidade Base/ Ruído
O EIA na descrição da Solução 1 (pág. 15) refere, nomeadamente, que, de um modo geral, o traçado
da Solução 1 em planimetria apresenta características compatíveis com a velocidade de 100 km/h e
em perfil longitudinal assegura características que permitem a velocidade de 120 km/h. Quanto à
velocidade base, o EIA (pág.17) refere que a velocidade base considerada para a Ligação do IC21 no
Nó de Coina (A2) a Sesimbra é de 100 km/h em planta.
Importa salientar que, tendo sido questionada a razão pela qual as simulações do ruído tinham sido
efectuadas para velocidades de 80km/h, no Aditamento é afirmado que embora a Ligação a Sesimbra
constitua uma via vedada com ligações desniveladas à rede viária existente em quase toda a sua
extensão, apresentando um perfil transversal tipo 2 x 2 vias, as características geométricas do
traçado em planta, devido a diversas condicionantes de ocupação do solo, apenas são compatíveis
com a velocidade de base de 80 km/h. Sendo assim a sinalização de código a colocar nesta estrada
deverá condicionar a velocidade a 80 km/h, velocidade essa que foi considerada nas simulações
realizadas no descritor – Ambiente Sonoro.
No entanto, o 3º Aditamento não confirma o acima mencionado e bem pelo contrário afirma que as
várias soluções de traçado analisadas apresentam velocidades base de projecto distintas, apesar de
todas compatíveis com uma velocidade de 80 km/h, remetendo para a fase de projecto de execução a
reformulação das simulações efectuadas no âmbito do ruído.
Saliente-se que não tendo as simulações do ruído sido efectuadas para as velocidades efectivamente
previstas nas várias secções do traçado, resulta que os impactes indicados no EIA e Aditamentos
relativamente ao ruído se encontram subavaliados, sendo que é remetida para a fase de projecto de
execução a efectiva avaliação dos impactes do ruído, o que colide com os objectivos da AIA.

6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
A Consulta Pública decorreu durante 40 dias úteis, de 16 de Dezembro a 11 de Fevereiro 2011, tendo
sido realizada uma reunião técnica de esclarecimento, no dia 26 de Janeiro, no Governo Civil de Setúbal.
Foram recebidos 37 contributos com as seguintes proveniências:
Organizações Não Governamentais de Ambiente (3): GEOTA – Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente e QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da
Natureza; AFLOPS – Associação de Produtores Florestais
Entidades (7): Águas do Sado, SA, ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil, APSS Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, DGEG – Direcção Geral de Energia e
Geologia, Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo, REFER – Rede Ferroviária
Nacional e Turismo de Portugal.
Autarquias: (9): Câmaras Municipais do Barreiro, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Juntas de
Freguesia de Fernão Ferro (Seixal) e da Quinta do Conde, Castelo e Santiago (Sesimbra).
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Particulares (18) A. Silva & Silva – Cerâmica, SA, Cerâmica Vicente & Filhos, Lda., Neto
Marques & Marques – transporte de Mercadorias, Lda., SARMINAS – Sociedade de Extracção
de Areias Minerais, Lda, Administração do Condomínio da Quinta do Peru (inclui abaixoassinado de 43 residentes), Alexandre de Sousa Holstein Beck
Associação Viver Pinhal do General – Seixal, Casa da Mesquita, Sociedade Agrícola, SA,
Comissão de Administração Conjunta da AUGI FF71 – Pinhal do General – Fernão Ferro,
Exposição conjunta da Herdade do Vale da Fonte – Sociedade Agrícola, Turística e Imobiliária,
SA, Monte da Ferraria, Sociedade Agrícola, Lda., Pinhal do Meio e Herdade da Apostiça /
Companhia Agrícola da Apostiça, Família Duarte Pina (Sesimbra), GESFIMO – Espírito Santo,
Irmãos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, GREENWOODS –
Empreendimentos Imobiliários, Lda, Herdade do vale da Fonte, Sociedade Agrícola, Turística e
Imobiliária, SA, Lino António G. Correia, Monte da Ferraria, Sociedade Agrícola, SA, Pedro
Espírito Santo de Mello Breyner e outros, Pelicano – Investimento Imobiliário, SA, Pinhal do Meio
– Prestação de Serviços, Participações e Gestão SA, Sociedade Agrícola e Turística da Quinta
da Mó de Cima, SA, Teresa Maria Ferreira Madeira Rodrigues Negrão e outros (Alvarengas –
Azenha da Ordem).
As versões integrais dos contributos recebidos constam do Relatório da Consulta Pública, elaborado pela
APA. Apresenta-se de seguida uma síntese dos contributos recebidos.
GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente - Considera que o EIA não
responde cabalmente às questões – Para que serve o projecto (interesse a nível da região e
necessidade do mesmo), que outras alternativas poderiam ser equacionadas no sentido de satisfazer a
procura. No que se refere à análise de traçados questionam o facto de não terem sido consideradas as
propostas do Plano de Acessibilidades ao Concelho de Sesimbra (PACS).
O troço comum, no início do projecto, interfere com áreas urbanas já constituídas, mormente a Quinta do
Peru e a Ribeira do Marchante com impactes significativos e necessidade de proceder a expropriações
dispendiosas. Questiona, assim, o GEOTA, porque motivo não foi estudado um corredor mais a Sul (a
Sul da Quinta do Peru).
A Solução 1 é a que mais se aproxima do Plano de Acessibilidades, designadamente no troço Norte-Sul
em que coincide com a estrada dos Almocreves. Considera no entanto o GEOTA que o perfil transversal
tipo adoptado de 2x2 vias é desproporcionado (as previsões de tráfego basearam-se em projectos
imobiliários de concretização duvidosa e com impactes indesejável) e que um perfil transversal do tipo
1x1 vias seria mais adequado e responderia melhor às necessidades viárias do concelho.
Não compreende esta ONGA, no que se refere à Solução 2, porque não foi equacionada uma solução
que procedesse ao aproveitamento da actual EN 378, a partir do nó previsto para o km 11,0. Considera
ainda não existir fundamentação para que a Solução 2 da Ligação do IC 21, com ou sem alternativa 2.2,
tenha continuidade até ao designado Nó da Almoinha, uma vez que a EN 378 poderá constituir uma boa
alternativa, sobretudo se o projecto da Ligação ao IC 21 for portajado. Considera também não ser
desejável que venha a ser canalizado um maior volume de tráfego para a localidade de Sesimbra, já
sobrecarregada em termos de tráfego e de estacionamento.
Considera esta ONGA não ser compreensível a justificação da Alternativa 2.1, considerando que o facto
de não afectar directamente a zona de Exploração/extracção de Areias e argilas da Mata de Sesimbra e
o seu plano de recuperação (Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra) não
compensa os impactes negativos advindos da proximidade à Ribeira da Brava (linha de água a montante
da Ribeira da Apostiça e da Lagoa de Albufeira) bem como a afectação de diversas nascentes,
designadamente as Fontes do Cara Linda e da Brava.
Na fase de construção e exploração da rodovia o EIA identifica impactes negativos significativos,
nomeadamente, ao nível da fragmentação de habitats, afectação de zonas RAN e REN, afectação da
arriba litoral calcária pelo acesso ao Porto de Abrigo e impactes sobre a paisagem, no ambiente sonoro
(agravados pelo perfil da via). Acresce que no que se refere aos principais impactes o GEOTA salienta
os que decorrem da indução da urbanização/construção provocada pela nova via. Chama a atenção
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para o desordenamento do território existente na região de Sesimbra. Critica o EIA por ser omisso em
relação a estes impactes.
Em conclusão, considera o GEOTA que, existindo outros investimentos passíveis de melhorar a
mobilidade, essencialmente, os que dão prioridade ao transporte público. Assim, o projecto tal como se
apresenta, face à situação económica, à existência de alternativas, aos impactes negativos significativos
em termos ecológicos e socioeconómicos deverá ser reprovado. Sugere ainda que sejam analisadas
soluções de menor escala para melhorar a mobilidade na Região.
QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza - comenta o facto de o projecto não
estar previsto no Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000). Compreende a necessidade de melhorar as
acessibilidades a Sesimbra tendo em conta os projectos preconizados para o concelho e para a região,
nomeadamente, os Empreendimentos Turísticos da Mata de Sesimbra, o Novo Aeroporto de Lisboa, a
Linha de Alta Velocidade e a Plataforma Logística do Poceirão. Considera, contudo, que as alternativas
apresentadas não permitem resolver os actuais problemas de mobilidade, sentidos sobretudo na zona
Norte entre o Marco do Grilo e o Casal do Sapo e, a Sul entre Santana e Sesimbra.
Refere também, não se encontrar devidamente fundamentada a necessidade de uma via com perfil de
auto-estrada (2x2 vias) atravessando uma zona densamente povoada (Marco do Grilo / Casal do Sapo /
Quinta do Conde), tanto mais que o próprio EIA não apresenta informação referente a dados de tráfego
que justifiquem a necessidade da via ser dotada de características similares a uma Auto-estrada.
Considera a QUERCUS incompreensível que não tenha sido ouvida a autarquia de Sesimbra no
planeamento da nova via. Refere que se isso tivesse acontecido teria sido tido em conta o Plano de
Acessibilidades para o Concelho de Sesimbra, realizado em 2004, por técnicos do Instituto Superior
Técnico. Estranha que o projecto não incorpore pelo menos algumas das propostas do plano,
designadamente a ligação da Quinta do Conde até à actual EN 378 na Zona do Marco do Grilo, e a
requalificação /beneficiação desta via até à Carrasqueira / Santana.
Considera que o EIA não contemplou a alternativa zero, o que permitiria conhecer a real necessidade de
implementação de um projecto com as características que apresenta. Considera ainda que o EIA não
está devidamente fundamentado, apresenta cartografia desactualizada, baseia-se sistematicamente em
recolha bibliográfica e denota inexistência de reconhecimento prévio do terreno. Também a
caracterização de impactes foi considerada incipiente, vaga e confusa, sendo o quadro síntese de
impactes de difícil compreensão por misturar os impactes das diversas alternativas. As áreas de sobro
encontram-se mal caracterizadas ou mesmo não identificadas, nomeadamente, na Solução 1 (Quinta do
Peru, entre o km 9 e o km 13) e na Solução 2 (entre o km 7 e o km 11 – Herdade da Mesquita). Não
tendo sido identificadas no EIA estas áreas de povoamento não é possível comparar as diversas
alternativas de forma a seleccionar a menos gravosa. É identificada a existência de habitats prioritários
sem se especificar a sua localização nem quais as espécies que serão afectadas. Constata ainda, a
QUERCUS, o facto da via inviabilizar as medidas previstas no PROFAML – Plano Regional de
Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa) em termos de incêndios e de corredores
ecológicos na Mata de Sesimbra. Acresce que não foi igualmente avaliado o risco de incêndio, na Mata
de Sesimbra, zona que é muito vulnerável.
Salienta o facto das Alternativas 2.1 e 2.2 se aproximarem do Sítio RAMSAR – Lagoa de Albufeira,
classificado para proteger essa zona húmida. Na Solução 2 não foram identificadas as linhas e massas
de água decorrentes da indústria extractiva. Estando a ser implementado um Plano de gestão Ambiental
do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra considera esta ONGA que deveria ter sido realizado um
levantamento mais pormenorizado da situação existente situação que não foi considerada na
caracterização da situação de referência apresentada no EIA.
Contrariamente ao referido no EIA a Ligação ao Porto de Abrigo não consiste num alargamento da
estrada existente uma vez que se afasta do estradão desenvolvendo-se o traçado sobre um pequeno
aceiro, situação esta que segundo a ONGA não permite mitigar os impactes negativos numa zona
protegida - Parque Natural da Arrábida e SIC Arrábida / Espichel.
Concluindo, a QUERCUS salienta não terem sido consideradas nem estudadas as necessárias soluções
e alternativas, nem avaliados os impactes decorrentes da concretização do projecto, assim como não se
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encontra justificada a necessidade do projecto com as características apresentadas. Aponta ainda ao
EIA a existência de falhas graves, na identificação e avaliação de impactes e na fundamentação técnica.
A QUERCUS emite parecer negativo ao EIA solicitando que a Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
deste projecto seja desfavorável.
AFLOPS - Associação de Produtores Florestais - Refere que representa os interesses dos
proprietários e gestores dos terrenos inseridos na Unidade Operativa da Mata de Sesimbra e Limítrofes,
e foi também responsável pelo Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra. Lamenta não ter sido
ouvida na fase de estudo de viabilidade de corredores. Esta Associação apresenta os principais
impactes negativos de cada uma das soluções e propõe um traçado alternativo.
Solução 1 - Acompanha em grande parte a Estrada dos Almocreves, sendo que neste local está
previsto, para o mesmo espaço canal, a construção de uma via de 1x1 para transporte colectivo que
servirá o Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra. O alargamento deste canal para
conter a Ligação ao IC21 irá interferir com empreendimento turístico previsto para a Herdade de Vale
Bom. Caso o alargamento fosse feito para Nascente seriam afectadas as propriedades da Quinta do
Peru e dos Arcos, pondo em causa áreas de montado de sobro e empreendimentos turísticos já
consolidados como a Quinta do Peru. Mais a Sul irá interferir com a Quinta de Santo António e com a
ocupação turística prevista da Mata de Sesimbra.
Solução 2 e Alternativas 2.1 e 2.2 - Atravessam longitudinalmente a Mata de Sesimbra, implicando
os impactes negativos dos quais se destacam:
 Divisão da Propriedade (Mesquita, Vale da Fonte, Ferraria, Pinhal do Meio e Várzea da
lagoa) com impactes na viabilidade económica das explorações, na acessibilidade às
mesmas e na sua segurança interna.
 Atravessamento dos principais corredores ecológicos previstos – Vale e Ribeira da Apostiça,
Vale Real de Coina, Ribeiras e Vales da Ferraria, Aiana, Pateira, Ribeira da Brava e seus
afluentes; Ribeira dos Amieiros e de Vale Bom;
 Interferência com os perímetros de protecção doa furos de capitação de água localizados ao
longo do Vale e Ribeira da Apostiça;
 Interferência com o Projecto Integrado das Explorações de Areia e Argila da Mata de
Sesimbra;
 Afectação de áreas agrícolas ainda presentes;
 Afectação de povoamentos de sobreiro;
 Proximidade da via aos empreendimentos da Mata de Sesimbra localizados nas Herdades
do Vale da Fonte e Vale Bom, com consequências ao nível do ruído.
A Solução 2, incluindo as alternativas, provoca um maior número de interferências e conflitos com
propriedades rurais. A Solução 1 interfere com a componente urbanística.
Nenhuma das soluções propostas teve em consideração os instrumentos de gestão territorial já
aprovados, designadamente o Plano de Gestão Ambiental e o Plano de Acessibilidades, o Plano de
Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra (já aprovado) e o Plano de Pormenor da Zona Norte da
Mata de Sesimbra em fase final de aprovação.
Considera, assim, esta Associação de Produtores, que a Ligação do IC 21 a Sesimbra é essencial
mas que nenhuma das soluções alternativas reúne condições para ser implantada na área definida
por Mata de Sesimbra.
Propõe, assim, a AFLOPS o estudo de uma terceira solução que tenha em conta o Plano de
Acessibilidades ao concelho de Sesimbra:
 Ligação do IC 21 à EN 378 mais a Norte (Marco do Grilo), traçado seguindo o limite das
áreas urbanas Fontainhas / Casal do Sapo;
 Acompanhar o traçado da EN378 para Sul até ao Nó da Carrasqueira.
REFER – Rede Ferroviária Nacional, EPE - Informa que não há sobreposição deste Projecto com a
Rede Ferroviária Nacional que se desenvolve a Norte do Nó de Coina na A2.
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APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A - Considera muito positiva esta
intervenção estruturante nos acessos rodoviários ao porto de Sesimbra, salientando os seguintes
aspectos:
A melhoria das acessibilidades terrestres contribuirá para melhorar o escoamento e disciplinar o
tráfego resultante das diversas actividades económicas que no porto de Sesimbra se desenvolvem
e deste modo poderão ser incrementadas;
A actividade turística nos seus múltiplos aspectos também sairá potencialmente beneficiada pela
melhoria dos acessos rodoviários;
Águas do Sado, S.A - Informa que se encontram licenciados os perímetros de captação de Pinhal de
Negreiros (zona intermédia e alargada) e alerta para o facto de:
Existirem dois colectores que serão intersectados e eventualmente poderão ter de ser
restabelecidos, para o que deverão ser alvo de, em fase de projecto, consulta às Águas do Sado,
para emissão de plantas de cadastro e identificação;
Estar em fase de estudo a ligação de saneamento de uma urbanização localizada no limite do
concelho (Vale Florete), que deverá ser alvo de avaliação;
ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil – Selecciona a solução 2 e a alternativa 2.1, como
mais favoráveis. Propõe medidas de minimização/compensação para as três fases de desenvolvimento
do projecto:
Na fase de projecto:
Estudar uma alternativa ao traçado após a localidade da Carrasqueira uma vez que é aí que se
encontra maior proliferação de edifícios dispersos.
Apresentar estudos de impacte e medidas de minimização para a interferência com a infraestrutura da rede de gás;
Aplicar o Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 Fevereiro para as Linhas de Alta/Média Tensão;
Esclarecer as interferências com infra-estruturas associadas à Protecção Civil, nomeadamente e
em particular associadas à defesa da floresta na luta contra incêndios
Realizar; um estudo Geotécnico tendo em conta que existe o perigo de movimento de vertentes
entre o Porto Novo e o Porto Antigo (E.N.378);
Esclarecer a afectação da rede hidrológica afectada;
Consultar directamente os Serviços Municipais de Protecção Civil e Gabinetes Técnicos Florestais
abrangidos pelo projecto para se obter um conhecimento detalhado sobre as condicionantes e ou
riscos existentes no local.
2. Na fase de execução:
Elaborar Plano de Segurança/Emergência, para durante a fase de construção se possam
minimizar os potenciais efeitos negativos em caso de acidentes ou outras situações de
emergência;
Equacionar acessibilidades e localização de espaço destinado aos organismos de socorro, em
caso de necessidade;
Remover controladamente todos os despojos de desmatação, corte ou abate de árvores, no
cumprimento das normas legais em vigor;
Remover aquando da desmontagem dos estaleiros de todos os materiais, muito especialmente os
que possam alimentar ou originar incêndios;
Garantir o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento de matérias
perigosas no espaço físico do estaleiro, respeitando as normas em vigor;
Assegurar que as movimentações de terras não comprometam a livre circulação de águas,
adoptando quando adequado, passagens hidráulicas alternativas.
3.Na fase de exploração:
Informar os Serviços Municipais de Protecção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais
competentes sobre a implementação do projecto para eventual actualização dos respectivos
Planos Municipais de Emergência e Planos Municipais de Defesa da Floresta contra incêndios;
Participar aos Agentes de Protecção Civil locais (ex. Bombeiros, INEM e Forças de Segurança)
eventuais alterações de utilização da rede viária local que possa provocar perda de mobilidade
e/ou acessibilidade;
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Assegurar a limpeza anual, por supressão total, do material combustível, numa faixa lateral de
terreno confinante com a rede viária, nunca inferior a 10 metros, designadamente através do
cumprimento da alínea a, do nº. 1, do art. 15º., do Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 Junho, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº.17/2009, de 14 Janeiro.
DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia - Considera que Solução 2 e as suas alternativas não
são compatíveis com as explorações pelo que se torna imprescindível que o traçado não atravesse a
área do PINPMS pois inviabiliza a exploração na zona a atravessar e na faixa imediata de 70 m, para
cada lado do traçado, a partir do eixo da via, de forma a cumprir a zona de defesa prevista no DecretoLei nº 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo DL nº 340/2007, de 12 de Outubro. Neste
contexto a DGEG emite parecer desfavorável à Solução 2 Alternativas 2.1 e 2.2 e emite parecer
favorável à Solução 1 condicionada às medidas de minimização e planos de monitorização indicados no
Resumo Não Técnico.
DRELVT – Direcção Regional de Energia de Lisboa e Vale do Tejo – Refere nada ter a opor ao
projecto apresentado. Considera, no entanto que caso seja seleccionada a Solução 2 terão de ser
previamente acautelados, através de acordo, os interesses das duas explorações licenciadas situadas
próximas dos traçados:
 Exploração de argila da empresa Nunes & Nunes, em exploração desde 20 de Novembro de 1992.
Afectação ainda que marginal pela Solução 2;
 Exploração de argila da empresa A. Silva & Silva – Cerâmica SA, cuja licença data de 24 de
Janeiro de 1994. Afectação, ainda que marginal, pela Alternativa 2.1.
Turismo de Portugal - Considera o que o projecto contribuirá para melhorar as acessibilidades a
Sesimbra e em particular aos empreendimentos turísticos previstos. Contudo, todos os traçados
atravessam a área do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra, que compreende áreas de
cariz turístico, com uma componente significativa de alojamento para além de equipamentos de
animação turística, designadamente campos de golfe.
Comparando as alternativas considera o Turismo de Portugal que a Solução 2 será, para o factor
Turismo, a que menores impactes terá, embora a proximidade a empreendimentos possa induzir
impactes negativos, sobretudo na fase de exploração. Este organismo propõe algumas medidas
mitigadoras, sobretudo ao nível da integração paisagística da infra-estrutura, da redução de poluentes e
da emissão de ruído. Considera que se deverá moderar a colocação de barreiras acústicas uma vez que
têm impactes paisagísticos e sempre que se revelar eficaz, colocar cortinas arbóreas/ arbustivas
combinadas com pavimentos redutores de ruído. Prever planos de monitorização para os factores
ambientais mais relevantes para aferir a eficácia das medidas de minimização propostas e propor face
aos resultados, medidas novas ou a readequação das previstas.
Câmara Municipal do Barreiro – Considera que este projecto é essencial para o desenvolvimento da
Península de Setúbal. Critica o EIA por apresentar informação desadequada, incorrecta, desactualizada
e/ou em falta. Considerado necessário refazer a caracterização da situação de referência e,
consequentemente a avaliação de impactes e planos de monitorização.
Assinala algumas imprecisões / incoerências do EIA, nomeadamente o facto do Relatório síntese referir
que o projecto se localiza também na freguesia de Coina, Barreiro, contudo não é apresentada, ao longo
do EIA, nenhuma informação relativa ao concelho, nomeadamente em termos de instrumentos de gestão
do território. Verificando-se inclusive, na carta 4 “Síntese de Impactes” que os traçados se iniciam fora da
freguesia de Coina e que nunca a atravessam. Entre outras, imprecisões / incoerências, salienta:
A referência ao Anexo VI “Qualidade de Água para consumo humano”DL 236/98, de 1 de Agosto,
o qual foi revogado pelo DL 306/2007, de 27 de Agosto;
A afirmação de que na envolvente do traçado não existem estações de monitorização da
qualidade do ar quando no concelho do Barreiro existem 4 estações integradas na Rede de
Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do Tejo;
A utilização no Quadro 4.20 de dados de 1991 da Direcção Geral da Qualidade do Ambiente
quando existe informação específica muito mais recente;
A não representatividade dos dados das emissões / qualidade do ar apresentados relativos às
“Campanhas para a Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal” por ter sido escolhido
unicamente um ponto por concelho e efectuadas as medições durante 7 dias. Estes dados
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deverão ser substituídos pela informação recolhida pelas estações de monitorização da qualidade
do ar;
O facto do estudo de tráfego apresentado (retirado do “Estudo de Tráfego conjunto para diversas
vias que se inserem numa área alargada que abrange também a o traçado da Ligação a
Sesimbra”), não apresentar dados para o horizonte temporal zero Torna-se assim impossível
determinar o acréscimo de viaturas que esta Ligação irá trazer ao Nó de Coina e,
consequentemente, avaliar eficazmente os impactes socioeconómicos, de mobilidade, de
qualidade do ar e no ambiente sonoro. Assim, Sugere que seja realizada uma avaliação específica
da capacidade de tráfego no Nó de Coina
Câmara Municipal de Palmela - Informa que a Ligação do IC 21 irá interferir com a proposta de Plano
de Pormenor de Vila Amélia e identifica os impactes mais relevantes nesta área. Condiciona a aprovação
do projecto a um conjunto de aspectos a acautelar:
 Prever, para a via intersectada pela Ligação do IC 21 (a Poente do Concelho de Palmela) que
implicará aterros muito significativos e sem qualquer restabelecimento, a criação duma via
paralela, a Sul, e de um impasse (em rotunda), a Norte da mesma, com cerca de 40 m de
diâmetro, de forma a garantir a adequada circulação de veículos pesados nesta zona industrial;
 Prever um nó completo a leste da Quinta do Conde, na zona do Alto das Vinhas, de forma a
consolidar a rede viária local e a permitir o acesso da zona de Vila Amélia / Auto Europa ao IC
21, bem como ao eixo urbano Palmela/Azeitão.
 Dimensionar as Passagens Inferiores PI.1 e PI 1.2 para um perfil de 14 m (9m de faixa de
rodagem com 2 passeios de 2,50 m, conforme estabelece a proposta do Plano de Pormenor de
Vila Amélia;
 Compatibilizar o projecto / indemnizar o promotor (Empreendimentos António Xavier de Lima,
processo L43/00) dum loteamento industrial localizado a Norte da A2 e que será afectado pelos
novos acessos a criar no Nó de Coina;
 Compatibilizar / indemnizar a afectação dum pavilhão industrial (Processo I – 1801/08
Socontentores) pelo atravessamento da via em aterro muito significativo (superior a 10 m) após
o viaduto.
 Estudar e avaliar uma solução de encaminhamento de todas as águas pluviais (actuais e
futuras), provenientes da plataforma da auto-estrada, para uma linha de água compatível com o
caudal a descarregar, propondo-se o Rio de Lagos, onde está prevista a realização de uma
Passagem Superior (PS 1.2) a localizar ao km 1+200.
 Assegurar o cumprimento da legislação referente ao ruído para a área de intervenção do Plano
de Pormenor de Vila Amélia recorrendo à implementação de medidas no pavimento e execução
de barreiras acústicas.
 Informar a autarquia do cadastro relativo às expropriações, nomeadamente, identificação do
proprietário, identificação dos prédios e respectivas áreas a expropriar, aspecto essencial para o
desenvolvimento dos trabalhos do Plano de Pormenor de Vila Amélia.
Câmara Municipal de Setúbal - Considera importante o projecto em apreço que possibilitará a ligação à
Terceira Travessia do Tejo e a articulação com o eixo rodoviário urbano estruturante integrado no “Arco
Ribeirinho Sul” definido no PROTAML. Esta autarquia considera que, globalmente, a Solução 1 será o
traçado menos penalizador ao nível ambiental, nomeadamente por:









Não interceptar nenhum solo da Classe A;
Atravessar menos linhas de água e captações provadas de água para consumo humano;
Não inviabilizar, ao nível de bacias de retenção, nenhum sistema;
Coincidir com maior frequência com espaços-canal;
Interferir menos com classes de espaço agrícola definidos em PDM;
Afectar menos zonas de RAN e REN;
Utilizando caminhos existentes provoca menos quebras de continuidade e rupturas de
ecossistemas;
Maior capacidade de absorção visual da via.

Constata, contudo, os seguintes aspectos negativos associados à solução 1
 Apresenta valores superiores relativos à qualidade do ar por se encontrar mais próxima de
receptores sensíveis;
 Afectará, ao nível do ambiente sonoro, um maior número de receptores sensíveis;
 Maior afectação de manchas de sobreiros;
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Mais penalizante ao nível da fragmentação de habitats e interferências com valores da fauna e
da flora;
Afecta mais a qualidade de vida das populações;
Implica um maior número de demolições de edificado.

O parecer favorável ao projecto emitido pelo município de Setúbal é condicionado à não interferência da
constituição de servidões non aedificandi com os lotes já constituídos no Plano de Pormenor de Vale
Florete I aprovado e publicado a 13 de Março de 2003 e ainda às seguintes condicionares e medidas:






















Nó com a EN 10 – Executar, desde já a rotunda intermédia e o restabelecimento do traçado actual
da via existente (Rua da Mata) que liga à EN10. Esta rotunda deverá permitir a recepção futura
duma via com perfil 2x2 (via intermunicipal) e a possibilidade de vir a receber outro ramo de
ligação aos terrenos a Sul, assegurando a definição de uma rede de acesso bem dimensionada e
estruturada.
Assegurar que as rotundas da EN10 apesar de serem de 1x1 via disponham de 2 vias de entrada
no anel de circulação facilitando a sua capacidade de escoamento. Executar também uma zona de
transição de uma para duas vias à entrada do anel
Realizar uma avaliação cuidada dos espaços atravessados pela via inseridos na UOPG2, Plano
de Urbanização da Ribeira do Marchante / Plano de Pormenor da AUGI nº 24 da Ribeira do
Marchante, de forma a evitar eventuais conflitos de uso;
Compatibilizar com o Loteamento de Vale Florete I – Brejos do Clérigo (entre as PS 1.2 e 1.3)
actualmente em fase de análise na autarquia;
Adoptar todas as medidas de minimização possíveis para o Loteamento de Vale Florete I dada à
sua proximidade à via;
Deverá ser efectuada uma avaliação das áreas a expropriar e das áreas que ficarão sujeitas a
servidão non aedificandi bem como a respectiva planta de delimitação dessas áreas que não
devem colidir com os direitos de edificação já atribuídos pelo Plano de Pormenor de Vale Florete I;
Assegurar um perfil transversal de 7,00m de largura para a passagem superior 2.3 e
Restabelecimento 2.3, ladeada com passeios de 2,5m de largura permitindo garantir a
continuidade do arruamento projectado no âmbito dos projectos da especialidade do Plano de
Pormenor de Vale Florete;
Ter atenção acrescida para as áreas classificadas como RAN e REN atravessadas pela Ligação
ao IC 21 a Norte de Pinhal de Negreiros;
Ter em consideração no desenvolvimento do Projecto de Execução o Plano de Drenagem Pluvial
das Bacias do Concelho de Setúbal, que delimita as áreas inundáveis para um período de retorno
de 100 anos, em elaboração;
Garantir o escoamento das águas pluviais para jusante de forma superficial;
Salvaguardar o núcleo de captações de água para abastecimento de Pinhal de negreiros na
envolvente das soluções de traçado e do empreendimento da Quinta do Peru;
Contactar a Concessionária Águas do Sado na fase de Projecto de Execução, uma vez que o
traçado intercepta dois colectores;
Tomar as medidas adequadas para assegurar o cumprimento dos limites legais referentes ao
ruído face ao aumento de tráfego previsto e à existência de zonas sensíveis (Pinhal de Negreiros),
de receptores sensíveis (Vila Amélia a 105m e Peru, a 200) e estarem previstos projectos de
ocupação sensível, designadamente, o loteamento de Vale Florete I;
Realizar uma análise global e detalhada dos impactes acústicos cumulativos decorrentes deste
projecto e implementar as necessárias medidas de minimização;
Instalar barreiras acústicas de isolamento;
Cumprimento das regras em matéria de emissões sonoras de equipamentos para utilização no
exterior (DL 221/2006, de 8 de Novembro);
Respeito pelo horário permitido para o exercício de actividades ruidosas temporárias
(Regulamento Geral do Ruído);
Incluir um plano de monitorização da Qualidade do Ar tendo em consideração o volume de tráfego
previsto e o cumprimento do estabelecido no DL 279/2007, de 6 de Agosto, e das medidas
definidas no PPAR (Planos de Melhoria de Qualidade do Ar);

Fase de Obra
 Acondicionar devidamente o transporte de matérias-primas;
 Encaminhar correctamente as águas residuais;
 Gerir adequadamente os resíduos;
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Armazenar resíduos e águas residuais em instalações e reservatórios fechados e bem
impermeabilizados;
Integração paisagística de espaços verdes com espécies autóctones;
Realizar a circulação de viaturas de forma regrada e a velocidades reduzidas;
Disciplinar o tráfego rodoviário pesado;
Minimizar a emissão de poeiras, durante a fase de estaleiro, com aspersão de água sobre as
terras a movimentar;
Elaborar um Plano de Circulação de viaturas de obra;
Utilizar mão-de-obra local;
Obrigatoriedade de utilizar equipamento de protecção individual e cumprimento de todas as
regras de Higiene e Segurança no trabalho;
Estabelecer e implementar procedimentos de actuação / Intervenção em caso de acidente,
escorrência ou derrame.

Câmara Municipal do Seixal - Refere que o seu concelho é atravessado entre os km 5+360 e 6+720,
na zona de Pinhal do General, sendo as Soluções 1 e 2 coincidentes. Esta autarquia considera que os
impactes na zona urbana do Pinhal do General serão negativos e muito significativos em termos de
qualidade do ar e ambiente sonoro. Identifica também impactes ao nível do uso actual do solo:
 Km 5+730 – afectação de pastagem e de exploração de ovinos, anexo;
 Km 6+535 a 6+700 – afectação de casas de habitação, anexos agrícolas, hortas e pomares;
 Km 6+700 – afectação parcial de garagem.
Embora o espaço canal não esteja previsto no PDM a autarquia considera que em fase de revisão de
PDM este traçado poderá ser integrado. No que se refere ao Plano de Pormenor do Pinhal do General
(AUGI FF 71 – Pinhal do General – Fernão Ferro) considera o município que não sendo ainda eficaz
poderá prever-se a sua adaptação ao traçado que vier a ser adoptado.
A autarquia do Seixal aponta algumas lacunas do EIA






O quadro 7.2 – Classes de Espaços dos PDM em vigor nos concelhos atravessados” não inclui
as categorias presentes no PDM do Seixal;
Uma área classificada como RAN que não consta das peças desenhadas “Síntese de
Condicionantes” e “Áreas Incluídas na RAN”;
Não consta igualmente da peça desenhada “Síntese de Condicionantes” uma linha de Alta
Tensão” existente;
A área em estudo abrange a Linha de Água Ribeira Vala Longa, a qual não faz parte nem da
peça desenhada “Síntese de Condicionantes” nem do quadro 5.20 “Principais linhas
atravessadas pela Solução 1 e infra-estruturas de restabelecimento “ (p. 320 Relatório Síntese).
Não é efectuada pelo Estudo nenhuma estimativa dos resíduos produzidos e dos respectivos
destinos finais.

Face aos impactes identificados a Câmara Municipal do Seixal propõe:
 Avaliar uma alternativa de traçado que afaste a via do aglomerado populacional de Pinhal do
General dados os impactes negativos, muito significativos no ambiente sonoro;
 Estudar, caso não seja possível optar por um traçado alternativo, soluções de alteração do
projecto - número de vias por sentido, suas características geométricas, que levem à redução
das velocidades para 50 km/h.
 Rever o traçado do restabelecimento local ao Pinhal do General feito através da Rua Virgínia
Rau. O mesmo deverá passar a ser feito pela Avenida 5 de Outubro, que pela sua geometria e
traçado garante um melhor escoamento de tráfego;
 Ligar o Nó da Quinta do Conde à Av. Casal do Sapo permitindo assim o acesso fácil a toda a
área de Fernão Ferro, bem como ao IC 32-CRIPS e à estação de caminho de ferro de Coina e à
restante rede viária da Península de Setúbal.
Enuncia ainda um conjunto de medidas mitigadores a implementar:
 Avaliar a afectação ao nível do aquífero, uma vez que as escavações durante a fase de
construção podem interceptar níveis de água pouco profundos;
 Monitorizar o aquífero, uma vez que estão em causa possíveis afectações da qualidade de água
e oscilações piezométricas do aquífero;
Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra (Estudo Prévio)
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2305
Pág. 82

Parecer da Comissão de Avaliação
Abril 2011









Garantir que a medida proposta no EIA para mitigar os impactes na qualidade do ar - integração
do traçado com manchas arbóreas e arbustivas, seja aplicada;
Monitorizar a qualidade do ar na área urbana do Pinhal do General;
Impor, caso não seja possível reduzir optar por um traçado alternativo ou reduzir a velocidade, a
colocação de pavimento de tipo Betuminoso Modificado com Borracha (BMB);
Impor outras medidas de redução, cumulativas, como a instalação de barreiras acústicas
contínuas, ao longo de todo o traçado da via com proximidade inferior a 50 m ao aglomerado
habitacional.
Preconizar o acompanhamento sistemático da obra e dos trabalhos preparatórios incluindo as
fases de limpeza e desmatação do terreno dado tratar-se duma zona com potencial ocupação
humana em épocas pré-históricas: Paleolítico, Mesolítico e Neolítico), frequentemente
associadas a níveis de cascalheiras ligadas ao antigo leito do Tejo;
Garantir que todos os resíduos são caracterizados, qualificados, transportados e encaminhados
para um destino final adequado por entidades, licenciadas para o efeito, e com a respectiva Guia
de Acompanhamento de Resíduos.

Comissão de Administração Conjunta da AUGI – FF 71 Pinhal do General – Fernão Ferro - Refere
que a AUGI será atravessada pela nova via cerca do km 6 utilizando espaços previstos no Plano de
Pormenor como de lazer e multiusos. Esta Comissão considera o traçado totalmente inadequado sendo
contrária a sua prossecução por diversos motivos:
 Porá em causa a reconversão, afectando milhares de cidadãos, ao inviabilizar um espaço
destinado a zona de lazer;
 O acesso previsto aumentaria a carga urbana e de tráfego para uma zona com aquelas
características;
 O impacte ambiental será nefasto para o espaço em questão e a sua envolvente.
Assim, propõe o estudo de um novo traçado: deve ser considerada como solução alternativa o corredor
Sul – Nascente da Quinta do Peru, como inicialmente projectado, no troço entre o Nó das Fontainhas
/Quinta do Peru.
Se o projecto prosseguir, considera que devem ser implementadas as seguintes medidas mitigadoras /
compensatórias:
 Execução dum projecto de qualificação ambiental, sob a aprovação da Câmara Municipal do
Seixal, que inclua um caminho ciclopedestre e a reflorestação da zona de protecção.
 Colocação de material que insonorize totalmente o ruído que afectará os lotes contíguos;
 Retirada do acesso tal como está projectado;
 Indemnização justa das casas ou realojamento adequado e aceite directamente pelos
interessados.
Associação Viver Pinhal do General - Considera que a nova via irá ter impactes muito negativos na
zona urbana do Pinhal do General. Esta AUGI tem o Plano de Pormenor a aguardar aprovação. As
principais questões levantadas prendem-se:
 A ligação ao Nó de acesso à Ligação ao IC 21 (Nó da Quinta do Conde) faz-se por uma via local
que atravessa as zonas residências, com um perfil de 1x1 e menos de 6 metros, sem que
existam espaços destinados a estacionamento (dada a ocupação legal dos solos para
habitação), estrangulando e dificultando o escoamento do tráfego.
 As vias rodoviárias e demais infra-estruturas existentes (no solo ou no subsolo) no Plano de
Pormenor da AUGI não poderão ser aprovadas técnica e fisicamente para servir de acesso ou
escoamento do tráfego de um IC.
 Este nó de acesso atrairá uma grande quantidade de trânsito;
 A via por onde se pretende fazer o acesso atravessa uma zona escolar, constituindo por isso um
perigo;
 Apresentam também fortes reservas quanto ao ruído pois a rodovia atravessa uma zona
residencial, sendo que algumas das habitações ficarão a uma distância inferior a 20 m das faixas
de rodagem;
 O impacte visual será também muito negativo, uma vez que esta zona urbana não tem qualquer
tipo de vegetação ou barreira natural que a envolva.
Propõe a implementação das seguintes medidas de mitigação:
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Estudar um novo acesso ao Nó da Quinta do Conde, eventualmente na zona das Fontainhas a
cerca de 500 m do local actual.
Acautelar os impactes visuais e no ambiente sonoro quer com o recurso a taludes e
reflorestação, quer a barreiras acústicas.

Junta de Freguesia de Fernão Ferro - Salienta a afectação, no troço entre as PS 1.4 e 1.5, de terrenos
destinados à construção de equipamentos afectos ao Plano de Reconversão Urbanística do Pinhal do
General.Também não concorda que o tráfego do Nó seja escoado por ruas de malha urbana sem
condições. Assim, sugere que seja estudado o acesso ao nó [da Quinta do Conde] pela zona de “Vale
Longo” descongestionando o trânsito até à Rotunda da Av. 5 de Outubro, ou preferencialmente até à Av.
10 de Junho.
Para a Solução 2 propõe, apesar de não constar do EIA, a possibilidade de utilizar a plataforma da EN
378, desde a sua ligação até à zona da Carrasqueira, ou seja, em detrimento do traçado atravessar a EN
278, na zona da Apostiça (com o Nó aí existente) e passar para um traçado a poente da mesma, utilizar
a EN 378, com um Nó na Carrasqueira, sendo que para esse efeito não poder vir a ter portagens, na
medida em que a EN 378 é a alternativa actual de acesso ao concelho.
Câmara Municipal de Sesimbra – Apresenta um conjunto de considerações referindo, nomeadamente
o seguinte:
Para aceder a Sesimbra utilizam-se a EN 378, por Norte, a EN10 e a EN 379 por Nordeste e Este. O
primeiro acesso liga Sesimbra à A2, no Fogueteiro e permite aceder ao Seixal, Almada e Lisboa, o
segundo serve o tráfego com origem no Barreiro, Moita, Setúbal e Palmela (através do IC 32, IC 21 ou
Nó de Coina da A2. Estes acessos encontram-se saturados, apresentando níveis de serviço diário
inaceitáveis.
O PDM de Sesimbra, de 1998 previa já uma variante à zona urbana no eixo Venda Nova / Santana /
Sesimbra com início na Carrasqueira e término no Porto de Sesimbra.
A Câmara elaborou o Plano de Acessibilidades ao Concelho de Sesimbra (PACS) concluído em 2004.
Considera a câmara que a nova ligação à A2 poderá ter trechos de IC conectados com trechos de ER ou
EN ligados, por sua vez às redes municipais/locais. Esta concepção de hierarquização da rede permite
distribuir os fluxos de tráfego impedindo situações de conexão de vias de nível superior de suporte de
tráfego não compatíveis.
O Plano de Acessibilidades prevê a intervenção num conjunto de vias com o objectivo de integração com
o planeamento do território a servir, consolidar e enquadrar (limitando) a ocupação urbana; uma
adaptação às características morfológicas do terreno e ao desenho urbano existente sobretudo no limite
nordeste do concelho (ponte de Negreiros / Ribeira do Marchante / Quinta do Peru (nível viário mais
abaixo permitindo reduzir a velocidade do projecto); um melhor enquadramento ambiental, utilizando
plataformas já existentes ou ocupando zonas ambientalmente menos desfavoráveis e com um melhor
enquadramento hierárquico viário adoptando plataformas ajustadas ao nível de utilização, tendo como
filosofia a distribuição do tráfego em vez do concentrar ou conduzir a um ponto.
A autarquia considera que o EIA revela algum desconhecimento da realidade local e da capacidade quer
da via quer da rede viária envolvente em acomodar o fluxo de tráfego a gerar pela Ligação ao IC 21.
Contesta o EIA quando refere não ser conhecida qualquer intenção de intervenção na EN 378
(Aditamento) quando o PACS prevê a duplicação da EN 378 pelo menos desde o Nó do Marco do Grilo
até ao Nó de Almoinha. Em Dezembro de 2008, a EP divulgou um projecto “EN 378 – Beneficiação
Seixal / Sesimbra”, tendo inclusive sido realizadas algumas obras, rotundas, melhoria de nós.
Comenta ainda a resposta ao ponto A4 do aditamento referindo que o facto de uma estrada ser Nacional
não impede de ter nós desnivelados, separador central, 2x2 faixas. O PACS prevê que a EN 378 entre o
Marco do Grilo e as Covas da Raposa venha a ter estas características.
No que concerne aos antecedentes deste projecto refere que havia 3 soluções previstas tendo a terceira
sido abandonada pela EP por ser mais desvantajosa em termos ambientais, e para a qualidade de vida
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das populações locais. A câmara exprimiu à EP a sua discordância referindo que essa decisão deveria
ser tomada em fase de AIA.
Comenta ainda esta autarquia que os impactes gravosos sobre as populações levaram ao abandono da
solução 3 enquanto o troço comum em avaliação atravessa uma zona de elevada carga populacional
prevista (AUGI 24 e Loteamento Municipal da Ribeira do Marchante) além de bordejar Quinta do Peru
enquanto a Solução 3 não tem praticamente população residente nem prevista.
No que se refere aos instrumentos de gestão territorial o PACS prevê um espaço canal para a via que
respeita a mancha do Plano de Pormenor da AUGI 21 e do Plano de Urbanização da Ribeira do
Marchante. Nas peças desenhadas a via desenvolve-se sobre as manchas de edificação.
A câmara contesta a caracterização da Quinta do Conde como área loteada ilegal pois embora tivesse
essa origem tem um Plano de Urbanização em vigor.
Cita esta autarquia o PROTAML que considera o prolongamento do IC 21 como fundamental para a
melhoria de acessibilidades da AML mas, podendo constituir-se também como motores de processo de
suburbanização e alastramento da dispersão urbana, que importa acautelar através da correcta inserção
no território.
No que se refere ao EIA a autarquia comenta que o quadro síntese de impacte (Capítulo 7) não reflecte
a correcta significância dos impactes identificados no capítulo 5 – Avaliação de Impactes Ambientais.
No que se refere à geologia /geomorfologia o balanço de terras é positivo sendo a Solução 2 a menos
3
equilibrada, no entanto o volume de terras em excesso 400 000m não é significativo.
No que diz respeito aos recursos minerais a Solução 2 e a alternativa 2.1 atravessam a área do Projecto
Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra afectando directamente duas explorações de
areia e duas de argila, em fase de licenciamento da ampliação após DIA - Declaração de Impacte
Ambiental favorável. O impacte é negativo muito significativo pela importância da jazida e do esforço
efectuado na última década para ordenar a exploração e recuperar áreas já abandonadas.
Considera-se a Solução 1 mais favorável em termos do factor ambiental solos dado que afecta menor
área incluída na RAN.
Ambos os traçados atravessam várias linhas de água verificando-se um equilíbrio entre as várias
soluções.
A Solução 2 é considerada menos favorável porque interfere com captações de água de abastecimento
público de Sesimbra pela proximidade a uma captação existente e a outra prevista.
No que se refere à qualidade do ar e dos impactes no ambiente Sonoro o EIA refere que a Solução 1
será mais penalizadora por se aproximar de um maior número de receptores sensíveis aglomerados da
Carrasqueira e do Pinhal do Cabedal.
A Solução 1, embora não interfira com áreas classificadas é menos favorável por afectar maior extensão
de habitats naturais que as restantes soluções.
Quanto ao uso actual do solo os troços comuns têm impactes negativos significativos, nomeadamente
sobre a Quinta do Peru, no entanto a Solução 1 é considerada mais favorável por aproveitar um caminho
rural existente.
Em termos socioeconómicos a fase de construção será mais negativa para a qualidade de vida das
populações mas na fase de exploração os impactes são considerados positivos face à melhoria das
infra-estruturas rodoviárias e às suas interligações.
A Solução 1 é considerada mais desfavorável por implicar a afectação de mais habitações e proximidade
a equipamentos colectivos. No entanto, a autarquia salienta que é no troço inicial comum que se
verificam a maior parte destes impactes negativos.
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Em termos de condicionantes a Solução 1 afecta menores áreas de RAN e REM mas mais área florestal
e de montado de sobro e azinho.
Os elementos patrimoniais identificados localizam-se nas envolvente da Solução 2.2 e junto ao `Porto de
Abrigo. O impacte negativo significativo liga-se à possível afectação do Forte do Cavalo.
Os locais com maiores impactes em termos paisagísticos são a Ligação ao Porto de Abrigo e a zona do
Vale da Abelheira (entre Casal das Figueiras e Almoinha Norte.
Como síntese das reservas da Câmara relativas ao Estudo Prévio apresentado, considera que as
soluções apresentadas derivam de uma estratégia que não se considera a melhor e a mais adequada
pois:
 Menosprezaram o PACS e o Estudo Conceptual para a Definição de uma estratégia de
Acessibilidades e Transportes para a Península de Setúbal como estudos base;
 Não aprofundaram o estudo do corredor (e a solução associada) que entrasse no concelho por
Nordeste, desprezando alternativas como as áreas limítrofes da Ribeira de Coina. Esta
alternativa deveria ter sido avaliada e não abandonada face às fortes condicionantes
socioeconómicas e urbanísticas existentes no troço Ponte de Negreiros / Ribeira do Marchante/
Quinta do Peru. Na Ribeira do marchante o traçado sobrepõe-se a ocupação prevista no Plano
de Urbanização da Ribeira do marchante e concretizado num loteamento aprovado com lotes
constituídos;
 Privilegiaram a vertente financeira ligada à concessibilidade em detrimento da adaptação ao
território e às infra-estruturas existentes.
A câmara conclui ainda que:
 Seria desejável não ter sido abandonada o corredor Sul/Nascente da Quinta do Peru, que
deveria ter sido previsto como alternativa à solução 1 no troço comum entre o Nó das Fontainhas
/ Quinta do Conde e o Nó de Negreiros da EN 10;
 A Solução 1 é globalmente interessante sob o ponto de vista do Ordenamento do território e
ligações ao Sul do concelho, mas teria de ser optimizada no troço que atravessa a Ribeira do
Marchante ”encaixando-se” nos 30 m reservados no Plano de Urbanização, com taludes laterais
mais verticais que mitigariam também o ruído.
 Caso se opte pela Solução 2 deve ser eliminado o troço entre o Nó dos Areeiros e o Nó de
Almoinha, utilizando a plataforma da EN 378 (que poderia ser duplicada e tomar o corredor da
Variante com projecto aprovado, mantendo o estatuto de EN) e terminando a eventual via
portajada no Nó dos Areeiros.
 Na solução 2, a Nascente da EN 378, é preferível a alternativa Norte no troço entre a Quinta do
Peru e a EN 378, com uma rectificação que colocasse o traçado nos limites da Herdade da
Mesquita.
 Considera falaciosa a ideia de que o prolongamento da via portajada até ao No da Almoinha
facilitará o concessionamento da via, uma vez que a EN 378 continuará a ser uma alternativa até
ao Nó dos Areeiros, afastando os utentes do troço portajado.
Junta de Freguesia da Quinta do Conde - Considera essencial a realização desta via de Ligação a
Sesimbra, uma vez que esta é a única sede de concelho da Área Metropolitana de Lisboa sem acesso
directo à rede de auto-estradas. Considera o troço inicial muito gravoso por separar núcleos urbanos por
isso propõe que se opte por uma alternativa a Sul / Nascente do condomínio da Quinta do Peru.
Selecciona a Solução 1 por ser a que menos inconvenientes apresentam.
Junta de Freguesia do Castelo - Considera muito importante a realização desta infra-estrutura para a
freguesia e para o concelho. Sugere, contudo o estudo de um traçado alternativo para o início da
Ligação ao IC 21: um traçado a Nascente e a Sul da Quinta do Peru, ou seja com todo o traçado a
Nascente e na extrema dos limites de freguesia tendo em conta o impacte negativo do troço após o Nó
com a EN 10, junto a Negreiros, que atravessa o interior duma zona urbana;
Opta pela Solução 1 enunciado os motivos:
 Permitir a ligação “natural” da EN 378 à EN 379, potenciando a ligação entre as duas principais
vias de acesso à freguesia e ao concelho;
 Permitir o acesso às populações residentes na zona Nascente da freguesia (Pedreiras, Sampaio,
Maçã) de forma imediata à nova via pelo Nó Maçã / Calhariz;
Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra (Estudo Prévio)
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2305
Pág. 86

Parecer da Comissão de Avaliação
Abril 2011






Permite a deslocação da zona Nascente da Freguesia (EN 379) para Poente através da nova
via;
Prever um Nó na zona da Carrasqueira (confluência com a EN 378) que considera adequado por
permitir a partir do Nó da carrasqueira a possibilidade de utilizar a via no sentido Norte / Sul. No
sentido contrário esse Nó permite uma ligação natural à EN 278, logo após a saída do nó mais
urbano da freguesia.
Em termos de ordenamento é mais favorável pois atravessa praticamente todo a Nascente da
Mata de Sesimbra, criando uma barreira natural à mesma, evitando a sua fragmentação;

Junta de Freguesia de Santiago - Refere que o projecto não atravessa o seu território mas considera-o
essencial para a freguesia sob o ponto de vista económico-social para a freguesia.
GESFIMO – FIMES UM – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
Administração do Condomínio da Quinta do Peru (subscrita por 43 cidadãos)
Referem que a Quinta do Peru constitui um condomínio “fechado”, constituído por lotes de terreno
habitacionais, de serviços, campo de golfe, localizado numa zona densamente florestada, reduzidos
níveis de poluição sonoro, atmosférica e visual.
Informam que a FIMES UM é residente no condomínio, promotor do empreendimento sendo proprietário
de 2 lotes destinados a aparthotel, um lote com escritórios, um lote com uma oficina, duas moradias
modelo, 46 lotes para fins habitacionais, dois lotes para ampliação do campo de Golfe e um lote para
comércio e serviços sito no exterior do condomínio, a Norte, junto da entrada principal.
Consideram que o EIA contém imprecisões relevantes (que alterariam algumas conclusões, indefinições
de medidas de minimização que não permitem antever a forma como irão mitigar os impactes previstos.
Critica o Resumo Não técnico considerando que o documento contém imprecisões, lacunas de
informação relevante e utilização de linguagem que pressupõe conhecimentos técnicos e portanto não
acessível ao cidadão comum. Como exemplos indica:
 O RNT refere que a distância entre a via e o condomínio será de 200m quando, na zona do
traçado situada a Poente a via distará apenas 30m do limite da Quinta, em local onde existem
várias habitações. Esta incorrecção tem consequências na avaliação do ruído e da qualidade de
vida e do impacte visual nas habitações sitas a Poente.
 A informação sobre as medidas propostas para minimizar os impactes no ambiente sonoro,
qualidade do ar e qualidade de vida dos habitantes, é insuficiente, nomeadamente se estão a ser
seguidas boas práticas como o afastamento da infra-estrutura de uma zona sensível
(habitacional).
 Remetem-se as previsões de tráfego para um Estudos das Estradas de Portugal e não se
legenda o Quadro 5.2, explicando o que se entende por TMDA, por exemplo.
 O Estudo de tráfego refere três cenários pessimista, central e optimista não referindo q qual
destes cenários correspondem os valores do quadro 5.2 do RNT. Deveria ter sido indicados os
resultados de todos os cenários no RNT, pois são um elemento importante de análise.
 No item referente ao Planeamento e Ordenamento do Território deveriam ter sido avaliados os
impactes sobre a operação de loteamento existente (Alvará 6/1993) tal como se fez para as
AUGI, o que resultaria certamente numa visão diferente dos impactes ambientais provocados
pela via.
Consideram ainda que troço da Ligação ao IC 21 que se aproxima da Quinta do Peru no trecho comum
irá provocar impactes negativos para os habitantes do condomínio e salienta nomeadamente:






A rodovia irá implicar um aumento da circulação de veículos cujo ruído afectará as áreas
adjacentes á via, mesmo que sejam tomadas medidas de minimização nas zonas habitacionais
ou ao longo de todo o traçado.
O RNT não determina correctamente a distância entre o traçado proposto e a Quinta do Peru,
pois refere a distância de 200 m mas as habitações situadas a Poente do condomínio ficarão a
menos de 30 m da via com aumento considerável do ruído e uma drástica diminuição da
qualidade acústica envolvente
As medidas mitigadoras previstas no EIA são insuficientes
O aumento do ruído implicará uma diminuição da qualidade de vida dos seus habitantes em
termos de bem-estar físico e mental, sociocultural;
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O traçado tal como está previsto irá impossibilitar o acesso directo ao Condomínio, sendo
necessário para aceder ao condomínio seguir até ao Nó da Quinta do Conde para depois entrar
na via que liga à Quinta do Peru. A solução parece pouco razoável e a evitar pelo impacto
negativo que provoca na mobilidade dos condóminos e de todos quantos aí se têm de dirigir.
Torna-se preferível sair no Nó do Fogueteiro e seguir pela EN 10. Assim, a nova via não traz
mais-valias para os habitantes da Quinta do Peru.
A nova via provocará uma degradação da qualidade do ar pelo aumento da emissão de
poluentes atmosféricos. O tráfego da nova via e a diminuição das manchas florestais que
poderiam absorvê-los.
A via terá um forte impacte visual negativo descaracterizando a paisagem existente, sobretudo
na zona Norte do Condomínio. A via passa em aterro e ficará a menos de 30m de habitações,
que passarão a ter um talude em vez de árvores e plantas.
Afectação de fauna e flora na Quinta do Peru e nas áreas circundantes. Na fase de construção
será eliminado o coberto vegetal, plantas autóctones. O EIA refere a destruição e fragmentação
de habitats e interferência com os respectivos valores.
Impactes negativos no arranjo arquitectónico da Quinta do Peru pois implicará a reformulação da
praça principal de entrada para o Condomínio, descaracterizando-a.
Não foi avaliado o impacte na actividade turística e cultural associada ao golfe da Quinta do
Peru. Deveria ter sido tido em consideração o facto de o condomínio ter instalações para a
prática de diversos desportos de que se destaca um campo de Golfe. A proximidade da Ligação
ao IC 21 e o ruído por ela provocado levará a uma diminuição do número de jogadores que a ele
acorrem, uma vez que se trata de um desporto em que um ambiente calmo e tranquilo é
essencial.
A nova via trará impactes socioeconómicos negativos pela perda de apetência para vir jogar
golfe e para as zonas turísticas envolventes pois os estrangeiros aproveitam a ida ao campo de
golfe para fazerem visitas quer a Azeitão, quer a Sesimbra.

São ainda indicadas as seguintes afectações:
2
 Afectação de lote com uma área de 11 975 m localizado a Norte do condomínio, junto da
praceta de entrada para a Quinta do Peru, destinado, de acordo com o alvará do loteamento à
instalação de uma área de comércio e serviços. Esse lote deixará de poder ser utilizado já que o
traçado da via e as servidões legais “non aedificandi” se irão sobrepor ao mesmo;
 O Condomínio, bem como a zona envolvente deixarão de poder contar com uma zona de
comércio e serviços, integrada, conforme previsto num projecto de habitação, turismo e lazer.
Esta beneficiaria os habitantes do condomínio mas também a população local servindo de
âncora para o desenvolvimento económico e social da zona, nomeadamente através da criação
de emprego, motivo pelo qual, se previu a sua localização fora dos limites físicos do condomínio;
 Afectação da componente turística pela proximidade da via (50 metros) a dois lotes situados
junto da entrada do condomínio destinados à instalação de uma unidade turística, um aparthotel
com capacidade para 60 unidades (120 camas turísticas). Os impactes negativos decorrentes da
nova via irão tornar a edificação de uma unidade hoteleira naquele local contrária às regras de
instalação desse tipo de unidades. Os impactes visuais e o ruído provocados pela via
comprometem a instalação da unidade hoteleira e, consequentemente, o desenvolvimento
turísticos do Condomínio da Quinta do Peru. A inviabilização desta vertente terá impactes
também na zona pois iria criar emprego directo e indirecto;
 Afectação de 44 lotes destinados a habitação. A construção da rodovia e os impactes
expectáveis irão pôr em causa as características ambientais existentes, impedindo a promoção
da vertente habitacional do projecto, comprometendo seriamente a expansão habitacional do
condomínio, deixando de ser possível promover a mais-valia ambiental do local. Os lotes serão,
face à construção da nova via, desqualificados e desvalorizados;
 Afectação de 2 lotes destinados a expandir o campo de golfe. Estando prevista a passagem da
nova via a cerca de 30 m do campo de golfe os impactes dai decorrentes levarão a uma
diminuição drástica do número de praticantes deste desporto inviabilizando o projecto da sua
expansão. Esta diminuição do número de golfistas terá impactes não só no condomínio mas
também na economia local nas vertentes turística e cultural.
Em síntese, os proprietários/habitantes do Condomínio da Quinta do Peru e a Fimes Um avaliam
negativamente o projecto que o próprio Estudo reconhece implicar impactes negativos significativos na
sua qualidade de vida considerando que a Ligação do IC21 é um mau exemplo de desenvolvimento
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sustentável do território e de compatibilização entre os interesses ambientais, a qualidade de vida das
pessoas e a rede viária.
Propõem-se algumas alterações às soluções em avaliação:
 Não construção da via optando pelo aproveitamento e requalificação da EN 378 ou da EN 206;
 Construção em túnel do troço na zona de entrada e zona Poente do condomínio em túnel, de
forma a minimizar os impactes negativos previstos (ruído, qualidade de vida, impacte visuais).
Solicitam ainda o esclarecimento de um conjunto de questões:
a) O Quadro 5.2 do RNT refere-se ao cenário pessimista, central, ou optimista constante do estudo
de tráfego elaborado pelas Estradas de Portugal, SA?
b) A afirmação constante do RNT de que a utilização de “barreiras acústicas, permite em condições
normais alcançar as atenuações sonoras da ordem dos 5 a 10 dB(A)” pressupõe a utilização de
que tipo de barreiras acústicas?
c) A afirmação constante do RNT de que a utilização de “barreiras acústicas, permite em condições
normais alcançar as atenuações sonoras da ordem dos 5 a 10 dB (A) ”, pressupõe a utilização
de qual dos métodos de medição de desempenho de barreiras acústicas conhecidos?
d) Qual foi o ponto do traçado projectado para a via rodoviária a partir do qual se procedeu á
medição da sua distância relativamente ao Condomínio da Quinta do Peru?
e) Em que local do Plano Rodoviário Nacional está previsto o prolongamento do IC21 no Nó de
Coina (A2) a Sesimbra?
f) Foi tido em conta a existência do Alvará de Loteamento 1/1993, emitido pela Câmara Municipal
de Sesimbra, e que consubstancia o Condomínio da Quinta do Peru? Se sim, em que medida?
Ana Filipa Pinheiro Espírito Santo Silva, Maria Antónia Espírito Santo de Melo Breyner Félix da
Costa, Maria Mafalda Pinheiro Espírito Santo da Cunha Mendonça e Menezes, Maria Madalena
Pinheiro Espírito Santo Silva, Francisco Manuel Espírito Santo de Melo Breyner, Pedro Espírito
Santo de Melo Breyner, Sociedade de Administração Imobiliária da Quinta da Ribeira, Ribeira do
Marchante, Administração de bens Móveis e Imóveis, SA, SAPA – Sociedade de Administração de
Patrimónios, SA, apoiados num estudo efectuado pelos Prof. Carlos Neto e José Carlos Augusto da
Costa consideram que a ponderação dos valores ambientais e ecológicos e o bem-estar das populações
envolvidas impõe seja escolhido outro traçado que não o da Solução 1.
Os Prof. Carlos Neto e José Carlos Augusto da Costa, baseados em estudos realizados e em trabalho
de campo concluem que o traçado 1 afecta um conjunto de comunidades vegetais, habitats e espécies
de maior valor comparativamente com a Solução 2.E que dadas as condicionantes legais decorrentes
das espécies e comunidades presentes a Solução 2 apresenta maior viabilidade.
Justificam esta posição pela ocorrência na solução 1 de sobrais com elevada densidade e bom estado
de conservação podendo ser enquadrados no Habitat 9330 (Floresta de Quercus Suber) da Directiva
Habitats apenas foram encontrados na Solução 1 entre Jardia e o Alto das Vinhas. No traçado 2 os
sobreiros são esporádicos e dispersos integrados em povoamentos de pinheiro-bravo e/ou eucalipto.
Consideram que só o desconhecimento da existência desses povoamentos e do seu valor permitiu que o
EIA considerasse a Solução 1 como mais favorável. Consideram também que o EIA é omisso quanto à
existência de Armeria rouyana na Solução 1, o que se afigura grave dado que é a única espécie do
Anexo IV-B identificada entre o Nó da Quinta do Conde e o Nó do Pinhal da Mesquita.
No que se refere à Ligação ao Porto de Abrigo referem que este acesso corta a arriba meridional na área
potencial de distribuição da Euphorbia pedroi e Convulvus fernandesii, endemismos da Arrábida (das
encostas termófilas, meridionais da Arrábida Oriental), extremamente localizados e fortemente
ameaçados. A Euphorbia pedroi constitui uma espécie ainda mal conhecida, na sua distribuição e
significado biogeográfico. As duas espécies referidas estão ligadas à flora Madeirense (Euphorbia
piscatoria, Convulvus massonii), com a flora das Canárias e de Cabo Verde e, associada à Rand Flora,
com origem na África Oriental. Ocorrem ainda nesta zona outros endemismos lusitanos Iberis
microcarpa, Thymus sylvestris, Serratula estremadurensis, Ulex densus. Estes impactes deveriam ser
tidos em consideração pois a destruição do património natural é irreparável.
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Referem ainda que a ausência de uma correcta identificação dos valores naturais mais relevantes em
termos de flora, vegetação e habitats afectados pelas soluções e alternativas inviabiliza as conclusões
apresentadas e que levam a que a Solução 1 seja considerada como mais favorável.
Salientam que as espécies com maior interesse para a conservação são referidas no EIA como presença
mais ou menos provável, sem que tenha sido verificada a sua efectiva ocorrência. E que existem
também incorrecções. Salientam ainda os autores que os erros e omissões que o EIA apresenta no que
se refere à flora, vegetação e habitats, não lhe permitem servir de base credível para uma decisão sobre
a solução preferencial.
Referem também que a Solução 1 é a única que entre o Nó da Quinta do Conde e o Nó do Pinhal da
Mesquita atravessa o Parque Natural da Arrábida, para além de se situar em grande parte muito próximo
do seu limite Sul e onde ocorrem as espécies protegidas Armeria rouyana e extensas áreas de sobral
obrigando o promotor do projecto, caso opte por esta solução, a requerer o interesse público e
comprovar a inexistência de alternativas viáveis.
Alexandre de Souza e Holstein Beck com base em parecer do Prof. Doutor Miguel Pires Amado da
UNL considera a Solução 2 conjugada com a Solução 2.1 como a mais favorável. O parecer critica
alguns aspectos do Estudo de Impacte Ambiental que considera apresentar lacunas de conhecimento, e
profundidade no tratamento de alguns descritores e compara, factor ambiental a factor ambiental as duas
Soluções.
Entre as críticas feitas ao EIA salienta-se:
Climatologia.
o Ausência de referência ao número de dias e efeito de nebulosidade média nas
condições de circulação e o risco de acidentes para cada uma das soluções;
Geomorfologia.
o Não consideração das variações do custo da obra face aos diferentes cenários
geomorfológicos de cada uma das soluções;
o Proposta de um plano de monitorização posterior à fase de projecto de exploração e de
se preverem já, para a Solução 1 aterros em maior número, a cotas muito elevadas que
terão impactes nos ventos e funcionamento ecológico dos locais, bem como risco
sísmico acrescido numa zona classificada como Valor Máximo de Intensidade Sísmica;
Recursos Minerais
o Não é quantificada a área que será afectada por cada uma das soluções nem
mencionada a prioridade da exploração desses recursos face á área delimitada no
município, enquanto reserva estratégica, bem como os efeitos decorrentes da actividade
sobre os Recursos hídricos e a sua qualidade;
Recursos Hídricos
o Tratamento deste factor ambiental de modo fraccionado, sem profundidade e com lapsos
de informação nomeadamente a referência ao projecto SIMARSUL;
Qualidade do Ar
o Não consideração do regime dos ventos e a exposição solar da via o que não permite
uma correcta caracterização. O acréscimo de poluição derivado de uma maior extensão
e a envolvente florestal pode atenuar o efeito poluidor.
Sistemas Ecológicos
o O EIA não refere a Rede Ecológica Metropolitana prevista na Resolução de Conselho de
Ministros nº 68/2002, de 8 de Abril que publicou o PROTAML - Plano Regional de
Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa;
o Deveria evidenciar o estatuto das áreas incluídas na Rede natura 2000 tendo por base o
Plano Sectorial Resolução de Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de Julho.
Património cultural
o São omissos os elementos patrimoniais sitos no trecho comum - Nó da A2, Quinta do
Peru ao km 5+000, 5+700, na Solução 2 – km 19+050 e na Solução 1 – km 13+200.
Resíduos
o Menção da AMARSUL que não labora na área dos Resíduos de Construção e
Demolição nos termos do DL 239/97, de 9 de Setembro.
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A análise das soluções em apreço permite concluir ser a solução 2 conjugada com a alternativa 2.1 a
que será a opção mais vantajosa, tendo em conta:
 A informação do EIA;
 A importância de uma via que reforce a coesão da Área Metropolitana de Lisboa;
 Que o EIA apresenta lacunas de conhecimento, e profundidade de tratamento de alguns
descritores;
 Considerando os impactes sobre o território, em Corredor Vital e em diversos regimes legais e
regulamentares de protecção desrespeitados pela Solução 1;
 Ser inaceitável a opção pela Solução 1 tendo em conta os impactes directos e indirectos
previsíveis.
GREENWOODS – Empreendimentos Imobiliários (inclui parecer elaborado pela empresa
ECOSSISTEMA - Consultores em Engenharia do Ambiente) -tece os seguintes comentários ao
projecto e respectivo EIA:
1. O projecto submetido a AIA deve ser conforme ao disposto no PPZSMS;
2. Os fundamentos dessa obrigação e os termos em que deve ser cumprida estão expressos no
“Guia Técnico para a Elaboração de Estudos no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental de
Infra-Estruturas Rodoviárias (IST/EP _ Estradas de Portugal);
3. Todas as alternativas do projecto são desconformes com o disposto no PPZSMS, na medida em
que o regime de uso do solo não admite a sua ocupação por uma infra-estrutura viária com as
características da via em apreço;
4. A exigência de conformidade do projecto com os instrumentos de gestão territorial, constantes do
Regime Jurídico de AIA e da Portaria 330/2001, visa dar integral cumprimento às regras definidas
na Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU) e no Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, que obrigam o proponente do procedimento de
AUIA a respeitar o regime de uso do solo;
5. A lei remete para o nível do planeamento territorial a escolha da localização dum projecto, uma
vez que o procedimento de AIA não prevê:
i. A participação de todas as entidades interessadas;
ii. A obrigação de ponderação de todos os planos, programas e projectos com incidência na
área em causa;
iii. A ponderação, em condições de igualdade, de todos os interesses públicos e privados com
incidência na mesma área.
6. As decisões relativas à localização do projecto devem ser tomadas no âmbito do planeamento
territorial que deve prever a Avaliação Ambiental Estratégica das várias alternativas e a
ponderação de todos os interesses com incidência territorial na referida área, devendo a decisão
ser vertida num instrumento de gestão territorial;
7. Posteriormente, na sequência do procedimento de AIA, devem ser tomadas as decisões relativas
às outras características do projecto;
8. A presente discussão pública e a informação advinda da mesma devem servir de fundamento,
para desde já e, em cumprimento do artigo 4º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do
território, afastar soluções que não sejam consequentes de uma correcta ponderação de todos os
interesses com incidência territorial e todos os planos, programas e projectos (existentes ou
previstos);
9. Discordância com a perspectiva de análise e da conclusão a que chega o EIA, existindo elementos
adicionais e argumentos técnicos válidos que demonstram ser a 2 melhor solução;
10. A presente exposição inclui o “Parecer sobre o EIA da Ligação do IC 21 no Nó de Coina (A2) a
Sesimbra” elaborado pela empresa ECOSSISTEMA, que conclui existir insuficiência material e
documental do EIA e pela preferência pela Solução 2, devendo a decisão a ser tomada pelas
entidades competentes pronunciar-se expressa e especificamente sobre as questões aí referidas;
11. A impossibilidade da escolha de localização do projecto ser feita na fase de AIA justifica-se no
facto de, no caso em apreço, ser manifesta a existência de subalternização dos interesses sociais,
económicos e culturais relativamente aos interesses ambientais, bem como a desconsideração e
consequente subtracção a qualquer tipo de ponderação dos interesses da Greenwoods
relacionados com o PPZSMS e com o ETMSS;
12. As entidades públicas devem ponderar obrigatoriamente a necessidade de uma decisão que
inviabiliza o ETMSS, o qual prevê um investimento privado de cerca de mil milhões de euros e que
quebra a confiança com base na qual as várias entidades privadas investiram, ao longo dos
últimos 8 anos:
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

i. Na elaboração do PPZSMS, do Plano de Acessibilidades ao Concelho de Sesimbra;
ii. Nas posições assumidas pela administração central no sentido do reconhecimento da
relevância do ETMSS e da sua concretização;
iii. Na elaboração do ETMSS e na emissão para o mesmo de Dia Favorável condicionada;
Na decisão sobre o projecto devem ser obtidas e ponderadas as informações constantes do
Estudo Ambiental que suportou a elaboração do PPZSMS e do Plano de Gestão Ambiental da
Mata de Sesimbra, do Plano Ambiental de Gestão da Mata de Sesimbra e do EIA do ETMSS;
A ocupação pelo IC 21 do corredor viário previsto no PPZSMS irá inviabilizar o acesso à parte
oriental do ETMSS, com uma via em cada sentido e uma largura de 11 m;
A articulação do acesso viário aos espaços turísticos que compõem a parte oriental do ETMSS
com o traçado da Solução 1 implicará impactes a nível, ambiental, visual e económico
consideráveis;
Contrariamente ao referido no RNT, a Solução 1 não vai de encontro dos interesses municipais,
sendo referenciada pela autarquia como um forte constrangimento à concretização do interesse
municipal consubstanciado no PPZSMS;
A Solução 1 contraria o disposto na proposta de revisão do PROTAML ao cortar a ligação entre as
Matas de Sesimbra e o Parque Natural da Arrábida e ocupar o corredor de grande sensibilidade
ecológica entre o Alto das Vinhas e Maçã;
A Solução 1 viola igualmente as directrizes da proposta de revisão do PROTAML ao corromper a
estrutura paisagística da Arrábida e não promover uma transição suave entre territórios;
A Solução 1 inviabiliza a execução da via prevista no PPZSMS e que pelas suas características
respeita as directrizes e princípio de articulação promovendo uma transição suave entre as Matas
de Sesimbra e o Parque Natural da Arrábida;
A Solução 1 terá impactes directos na utilização de solos afectos a uso turístico (ao contrário da
Solução 2) e, no que se refere ao ETMSS degrada substancialmente o produto turístico previsto
no PPZSMS elos impactes ao nível do ambiente sonoro e da paisagem;
A significância desses impactes levará, caso seja escolhida a Solução 1, à redefinição da
estratégia do ETMSS, bem como o modelo de ocupação previsto no PPZSMS, com
consequências ao nível da execução e financiamento do Plano de Gestão Ambiental da Mata de
Sesimbra.

Requer a Greenwoods que, ainda antes da promoção de quaisquer diligências destinadas a assegurar a
compatibilidade do Projecto e do EIA ao disposto nas leis e regulamentos aplicáveis, seja pronunciada a
rejeição absoluta e definitiva da Solução 1.
O parecer da ECOSSISTEMA – Consultores em Engenharia do Ambiente analisa o EIA de acordo com
um conjunto de 23 critérios baseados no regime jurídico do procedimento de AIA e em documentos de
boas práticas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental.
Destes critérios conclui:
pelo incumprimento de 7 critérios - Apresentação de uma metodologia adequada para a avaliação
de impactes; Previsão de impactes com base na comparação entre a situação futura sem projecto
e a situação futura com projecto; Análise adequada dos impactes cumulativos; Avaliação de
impactes residuais; Adequada análise comparativa de alternativas; Resumo das dificuldades
encontradas incluindo lacunas técnicas ou de conhecimento e Cumprimento pelo RNT dos
Critérios de Boa Prática.
pelo cumprimento parcial de doze critérios: Estrutura adequada; Metodologia geral adequada;
Apresentação adequada dos objectivos do projecto; Apresentação adequada dos antecedentes do
projecto; Caracterização adequada do ambiente potencialmente afectado pelo projecto; Análise
adequada da previsível evolução do estado actual do ambiente na ausência do projecto;
Identificação, previsão e avaliação adequada dos impactes; Descrição adequada das medidas
mitigadoras; Descrição adequada das medidas para prevenir, valorizar e reciclar os resíduos
gerados; Descrição das medidas de prevenção de acidentes; Identificação de estudos a
desenvolver que permitem que as medidas de minimização e os planos de monitorização sejam
adequadamente pormenorizados em fase de RECAPE e Compreensão, através da cartografia
apresentada no EIA, do projecto seus impactes mais significativos e medidas mitigadoras.
Conclui, após a análise realizada, que o EIA não cumpre a legislação em vigor nem os critérios de Boas
Práticas para a sua elaboração nomeadamente o “Guia Técnico para a elaboração de Estudos no âmbito
da Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas Rodoviárias”.
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Salienta as deficiências e lacunas relativas à avaliação de impactes, nomeadamente o erro de não ter
sido considerada de forma sistemática a evolução previsível da situação actual como referencial da
avaliação bem como, a avaliação dos impactes residuais. Em muitos factores ambientais a avaliação foi
prejudicada por uma insuficiente caracterização do ambiente afectado e pela ausência de critérios claros
e objectivos para a avaliação. Salientam-se alguns desses aspectos:
A ECOSSISTEMA analisou as duas soluções entre os Nós da Quinta do Conde e o Nó da Almoinha
procurando seguir os critérios utilizados no EIA, embora considere a metodologia para utilizada na
comparação de alternativas pouco adequada. Esta análise chegou a uma conclusão diferente da
apresentada no Estudo de Impacte Ambiental: efectivamente, a Solução 2 surge globalmente como a
mais favorável.
Critica-se ainda a dimensão do Aditamento e o facto das alterações aí introduzidas não terem sido
reflectidas na avaliação de impactes e comparação de alternativas e conclusões.
Concluindo que, face aos aspectos referidos, foi posto em causa um dos objectivos do procedimento de
AIA: “garantir a participação pública e a consulta dos interessados na formação das decisões que lhes
digam respeito... “ (alínea c) do artigo 4º DL 69/2000) e que não deveria ter sido dada conformidade a
este Estudo de Impacte Ambiental.
PELICANO - Investimento Imobiliário SA e ESPART – Espírito Santo Participações Financeiras
(SGPS), SA - Considera, em primeiro lugar o facto de o EIA não cumprir grande parte dos requisitos a
que a sua elaboração deve obedecer. Estes condicionalismos decorrem da legislação existente ou de
orientações estabelecidas por entidades competentes.
Cita as conclusões do parecer elaborado pela ECOSSISTEMA onde se pode ler que o EIA apresentado
não cumpre a legislação em vigor, nem os critérios de boas práticas para elaboração do EIA, que
apresenta deficiências e lacunas na avaliação dos impactes, baseando-se a comparação de alternativas
numa metodologia desadequada. Também o RNT não cumpre os requisitos dos Critérios de Boa Prática
para o RNT o que coloca em causa um dos objectivos do procedimento de AIA – garantir a participação
pública dos interessados na formação da decisão, concluindo ainda que não deveria ter sido dada
conformidade ao EIA.
Cita o parecer da GEOTPU, o qual conclui que o EIA apresenta lacunas de conhecimento e de
profundidade de tratamento de alguns descritores o que pode ter determinada a escolha de uma
Solução. Este parecer analisa os diversos descritores qualificando-os genericamente como deficientes,
lacunares ou muito genéricos.
Conclui que o EIA não cumpre os critérios legais pelo que a valorização da Solução 1 se encontra
inquinada. Assim, deve rejeitar-se essa Solução sendo que, de acordo com os dados disponíveis é a
Solução 2 a mais vantajosa.
Em segundo lugar salienta as incongruências do EIA patentes na discrepância entre os elementos que
invoca na análise e as conclusões a que chega. Critica o facto de se valorar erradamente alguns
elementos e de não considerar na avaliação outros, de grande importância, conhecimento público e fácil
acesso – designadamente, o Estudo Ambiental que esteve na base da elaboração do Plano de
Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra, o EIA do Empreendimento Turístico da Mata de Sesimbra
Sul, o Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra e o EIA do Aldeamento Turístico no Pinhal da
Aiana.
Refere que tanto o Parecer da ECOSSISTEMA como o da GEOTPU concluem da mesma forma
considerando a Solução 2 como a mais favorável, sendo que no caso da GEOPU conjugada com a
alternativa 2.1.
Refere que a conclusão do EIA que considera a Solução 1 como a mais vantajosa colide com os
interesses que a Pelicano e a ESPART detêm na empresa Greenwoods – Empreendimentos
Imobiliários, Lda., entidade promotora do Empreendimento Turístico da Mata de Sesimbra Sul.
Salienta-se o papel desempenhado pela Greenwoods na:
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Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra, publicado em Abril de
2008;
Elaboração, em articulação com o Plano de Pormenor, o Plano de Acessibilidades ao Concelho
de Sesimbra e o Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra;
Elaboração do EIA relativo ao ETMSS que foi objecto de DIA Favorável Condicionada.
Para além da realização do empreendimento turístico que envolve investimentos no valor de cerca de mil
milhões de euros, a relevância socioeconómica deste projecto advém ainda do desenvolvimento local
que estimulará e do impacte ambiental positivo que decorrerá da execução do plano de Gestão
Ambiental da Mata de Sesimbra.
Concluindo, refere ser inaceitável a solução 1 sendo, a solução 2 a mais adequada fundamentado esta
escolha no facto de:
Ser a mais acertada face aos valores ambientais em presença:
Ser a que decorre da aplicação correcta dos critérios legais e outros, delineadores do
conteúdo do EIA;
Garantir a congruência entre a correcta avaliação dos elementos a ponderar e as conclusões
que essa avaliação impõe;
Assegurar o respeito pelos direitos e interesses em presença, articulando mais
favoravelmente o interesse público a acautelar.
Requer assim, a recusa absoluta e definitiva da Solução 1 propondo que seja reconhecida a Solução 2
como a mais favorável sob o ponto de vista ambiental.
Teresa Maria Ferreira Madeira Rodrigues Negrão, Isabel Maria Ferreira Madeira Rodrigues, João
Vasco Ferreira Madeira Rodrigues, Companhia de Moagem Lisbonense, SA, AINARO –
Investimentos Imobiliários, Lda., AMPLIAÇÃO – Empreendimentos Imobiliários, SA co-proprietários
do prédio rústico, denominado Quinta do Conde, sito nas Alvarengas ou Azenha da Ordem, composto
2
por olival, terreno estéril, cultura arvense e pinhal com 2039,500 m , confinando a Norte com a Quinta do
Peru, a Sul com a Caminho das Alvarengas, a nascente com a Vala Real e a Poente com a Quinta do
Calhariz (Casa Palmela) defendem a Solução 2 justificando esta opção pelas razões invocadas pelo
promotor do Empreendimento Turístico da Mata de Sesimbra Sul, fundamentadas no parecer elaborado
pela empresa ECOSSISTEMA.
Sociedade Agrícola e Turística Quinta da Mó de Cima, SA – Considera que a Solução 1 é mais
danosa pela destruição de uma importante extensão de património biológico, incompatível com a
legislação em vigor deve ser rejeitada, optando pela Solução 2 dado ser a solução mais adequada e com
menores impactes ambientais e económicos.
Refere que a Quinta de Santo António será atravessada a Sudoeste pela Solução 1 com impactes
negativos significativos. A afectação do montado da Quinta de Santo António (atravessado em cerca de
2,4 km) irá implicar o abate de cerca de 250 exemplares, não incluindo as áreas de servidão e/ou
espaços a intervir na fase de construção.
O Nó com a EN 379 da Solução 1 ocupa áreas classificadas como: Áreas Protegidas – Parque Natural
da Arrábida, Sítio de Importância Comunitária PTCON0010 Arrábida/Espichel, PROF AML (Plano
Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa) – Zona sensível para conservação
/ Corredor ecológico, Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra – Corredores Ecológicos de
Nível 4 e 5, o que se considera serem impactes muito significativos. A Solução 1 atravessa em três
locais, corredores ecológicos de nível 2 e 3, considerados no PPZMS como de importância Nacional e
Regional e ainda em 7 locais corredores ecológicos de nível 4 e 5, considerados de importância local.
A Solução 1 inviabiliza os espaços para a concretização do projecto turístico previsto no PPZSMS (Área
de expansão do parque de Campismo, Parcela reservada à concretização do aldeamento turístico
inserido no Projecto Turístico Sustentável Greenwoods Ecoresorts do Grupo PELICANO / ESPART e
parecera reservada ao Clube de Golfe, integrado no Projecto Turístico Sustentável Greenwoods
Ecoresorts do Grupo PELICANO / ESPART
Consideram que as vantagens e desvantagens identificadas em cada solução para os diferentes factores
ambientais devem ser alvo de ponderação tendo em conta a importância relativa de cada descritor face à
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área onde se insere o projecto. Ex: Sistemas ecológicos devido à presença de áreas sensíveis /
protegidas. Assim, para este projecto os impactes mais negativos serão na Qualidade do ar, ambiente
sonoro, sistemas ecológicos e socioeconomia Sendo nestes descritores que a Solução 1 será mais
desfavorável que as outras e, após ter sido demonstrado na presente exposição, que as alegadas
vantagens desta solução nos factores ambientais Planeamento e Ordenamento do território,
condicionantes Legais e Recursos Hídricos, não são relevantes, considera-se que deve ser rejeitada a
Solução 1 por se revelar como a mais danosa.
Lino António G. Correia salienta o número elevado de camiões (mais e 500/dia que atravessam as
zonas urbanas de Santana e Cotovia desgastando as vias, provocando ruído e pondo em risco os
cidadãos. A Solução 1 com o Nó com a EN 379, na Maçã apresenta-se como vantajoso face á Solução 2
por permitir retirar todos essas viaturas pesadas das zonas urbanas e da EN 378 e 379.
Assim considera que deve ser escolhida a Solução 1.
Propõe, a criação de uma área de repouso. Sendo Sesimbra uma área turística e recebendo um elevado
numero de turistas espanhóis e de outras zonas seria desejável que se criasse uma zona de repouso,
pelo menos no sentido Coina / Sesimbra.
Fernanda Augusta Quinino Berardo Duarte Pina; Pedro Miguel Berardo Duarte Pina, João Rafael
Berardo Duarte Pina, Luís Afonso Berardo Duarte Pina, Catarina Isabel Berardo Duarte Pina e
Joana Luísa Berardo Duarte Pina defendem seja escolhida a Solução 2 conjugada com a Alternativa
2.1 porque a Solução 1 induzirá elevados prejuízos ambientais.
A Solução 1 é mais longa, com maior número de obras de arte, implica uma maior movimentação de
terras, maiores custos associados à sua vedação, sendo mais onerosa, levando pela sua extensão a
uma maior emissão de poluentes, com consequências ao nível da qualidade do ar.
É a solução com mais impactes ambientais por ocupar o Nó com a EN 379 uma área incluída no Parque
Natural da Arrábida, o que se considera inadmissível.
A Solução 1 afecta maior área florestal e de montado de sobro, em nada contribui para um melhor
ordenamento do território no que se refere à implementação dos projectos em curso no município de
Sesimbra, conflituando com o Plano de Gestão Ambiental aprovado para a Mata de Sesimbra.
A opção pela Solução 2 conjugada com a Alternativa 2.1 tem a ver com a sua menor extensão.
A. Silva & Silva – Cerâmica, SA, Cerâmica Vicente & Filhos, Lda., Neto Marques & Marques –
Transporte de Mercadorias, Lda., SARMINAS – Sociedade de Extracção de Areais Minerais, Lda.,
SULINERTE – Sociedade de Exploração de Inertes – Referem que em cumprimento do Plano de
Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra e da aprovação do Projecto Integrado para o Núcleo de
Pedreiras da Mata de Sesimbra não devem ser seleccionados os corredores que coincidem com a área
do PINPMS, sem o racional aproveitamento do recurso mineral, tal como contemplado neste projecto
integrado. Assim, deve optar-se pela Solução 1.
Casa da Mesquita Sociedade Agro-Industrial, SA – Informa ser proprietária da Herdade da Mesquita
(862 ha) situada na Mata de Sesimbra e do Pinhal da Aiana com 42 ha (situado próximo do Parque de
Campismo do Pinhal do Cabedal, referindo que qualquer uma das alternativas atravessa a Herdade da
Mesquita. Informa ainda estar previsto para o terreno do pinhal da Aiana um Aldeamento turístico
passando a Solução 2 muito próxima do seu limite.
Refere que a Solução 1 apresenta as seguintes vantagens:
Os proprietários da Mata de Sesimbra são associados da AFLOPS que instalou um sistema
integrado de resposta rápida a incêndios. A sua importância reside em ter uma resposta muito
rápida (5 a 10 minutos) após serem detectados os primeiros sinais. Tendo a maior parte dos
incêndios florestais uma propagação Norte-Sul pelo facto dos ventos dominantes durante o Verão
serem de Noroeste. A Solução 1 atravessando no Sentido Norte / Sul ira minimizar as
perturbações na extinção de eventuais incêndios;
Tendo a maior parte dos incêndios florestais uma propagação Norte-Sul pelo facto dos ventos
dominantes durante o Verão serem de Noroeste. A Solução 1 atravessando no Sentido Norte / Sul
ira minimizar as perturbações na extinção de eventuais incêndios;
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Os proprietários da Mata de Sesimbra são associados da AFLOPS que instalou um sistema
integrado de resposta rápida a incêndios. A sua importância reside em ter uma resposta muito
rápida (5 a 10 minutos) após serem detectados os primeiros sinais.
A opção 1 segue de Norte a Sul pela extrema das propriedades limitando a necessidade de
restabelecer ligações dentro da mesma propriedade. Evita também a fragmentação do terreno em
pequenas parcelas que tornam a sua exploração inviável.
A solução 1 tem ainda uma vantagem a nível de ordenamento do território. Como bordeja a zona
urbana existente a Poente e a Sul separa de forma eficaz a zona agro-florestal da zona turística.
Lamenta que o EIA não tenha tido em conta a opção proposta no Plano de Acessibilidades ao
Concelho de Sesimbra, que previa a ligação do IC21 à EN 378 mais a Norte, junto ao Marco do
Grilo, e o seu alargamento. Esta opção permitiria separar a área de génese ilegal
Fontainhas/Casal do Sapo da zona agro-florestal. Salienta ainda o parecer que os incêndios
ocorridos na Mata nos últimos 20 anos tiveram origem nas Fontainhas. Esta zona urbana lança
esgotos sem tratamento a céu aberto e dá origem a depósitos de lixos e entulhos. Este efeito de
barreira apenas é possível na opção 1.
A opção 1 é claramente mais vantajosa pois o tráfego para e deste núcleo de explorações pode
ser directamente encaminhado para a Ligação ao IC 21 através do Nó com a EN 379.Um dos
maiores problemas de tráfego das EN 378 e 379 reside no movimento intenso de pesados oriundo
dos núcleos de pedreiras da Achada/Calhariz e Zambujal. Estes atravessam as zonas urbanas de
Santana, Cotovia, Maçã, Sampaio e Venda Nova. Todas as alternativas dão acesso directo ao
núcleo do Zambujal que apresenta uma exploração reduzida mas para o qual se prevê, no âmbito
do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, o seu enchimento, o que motivará um intenso
tráfego de pesados durante dezenas de anos. O Núcleo de Calhariz/Achada encontra-se em plena
exploração movimentando entre 500 a mil camiões diários.
A solução 1 (sem a ligação ao Porto de Abrigo) apresenta um balanço de terras equilibrado. A
Solução 2 necessita de uma maior volume de terras. É a ligação ao Porto de Abrigo que levará a
um excesso de terras levando esta opção a ser considerada desvantajosa. A existência do núcleo
de pedreiras do Zambujal permitirá o depósito de excedentes de terra nesse local permitindo
recuperar mais rapidamente as pedreiras.
A opção 1 é ainda vantajosa para o empreendimento turístico Greenwoods Ecoresorts, permitindo
o acesso directo à Ligação ao IC 21, libertando o trânsito da EN 378 que assim se constituiria
como alternativa ao IC.
Esta Sociedade tendo tomado conhecimento do facto da opção 1 implicar um conjunto de impactes
muito negativos no Empreendimento Turístico da Mata de Sesimbra Sul a promover pela Greenwoods
Ecoresorts e tendo em consideração ser este empreendimento fundamental para a sustentabilidade da
Mata de Sesimbra pois irá assegurar a reconversão florestal e a implementação do Plano de Gestão
Ambiental, bem como tendo em conta que sem a viabilidade do empreendimento turístico, todo o
equilíbrio do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra ficará comprometido, reconsiderou a
sua posição, optando pela Solução 2.1.
Principais desvantagens da Solução 2:
No que se refere à eficácia dos meios de intervenção rápida de combate a incêndios;
No que respeita á movimentação de veículos dentro das propriedades pois não segue as
suas extremas, isolando áreas, obrigando à execução de passagens desniveladas e
impossibilitando a sua gestão eficaz;
Ao nível do tráfego de pesados nos aglomerados populacionais (Santana, Cotovia, Sampaio
e Venda Nova), não permitindo o acesso directo das pedreiras do núcleo da Achada/Calhariz
à Ligação ao IC21;
Ao nível de movimentação de terras, obrigando a maiores deslocações de volumes mais
elevados de terras de excedentes para a Ligação ao porto de Abrigo, em vez de serem
colocadas nas pedreiras do Zambujal:
A Solução 2 não cria uma barreira entre a zona urbana e agro-florestal mas corta-a com
graves consequências para a fauna, criando um obstáculo ao acesso à água, no Verão;
É mais desvantajosa para o Greenwoods Ecoresorts não permitindo o acesso directo á
Ligação ao IC 21, concentrando assim, o tráfego na EN 378.
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A Solução 2 passa muito próximo do limite do Aldeamento Turístico previsto para o Pinhal da
Aiana (42 ha). Uma vez que o EIA prevê que sejam ultrapassados os limites legais de ruído
esta opção torna-se inaceitável.
Ponderados estes factores decidiu a Casa da Mesquita optar pela Alternativa 2.1 que é a que permite
diminuir significativamente os impactes da Solução 2:
Menor interferência com as explorações de areia e argila, não cortando os acessos;
Menor exposição paisagística das pedreiras;
Maior distância das lagoas resultantes dos areeiros afectando assim menos a fauna e
avifauna dessas zonas húmidas;
Minimiza a afectação de áreas já recuperadas;
Minimiza as zonas fraccionadas da propriedade pois segue mais pela extrema;
Não atravessa a zona agro-pastoril;
Não interfere com a principal zona de montado da herdade;
Não interfere com o sistema de rega implantado.
Caso venha a ser esta a opção escolhida deverão ser acautelados os seguintes aspectos:
Nó com a EN 378 deverá ser localizado o mais a Norte/Nordeste possível para evitar os impactes
sobre as zonas húmidas existentes nas proximidades e que servem de abrigo, local de nidificação
e alimento para inúmeras espécies;
O traçado deve incluir passagens para a fauna e incluir formas de protecção contra o ruído
fundamentais para minimizar a perturbação da fauna e avifauna existente.
A Participação conjunta da Herdade do Vale da Fonte Sociedade Agrícola, Turística e Imobiliária,
SA, Monte da Ferraria, Sociedade Agrícola, Pinhal do Meio, Prestação de Serviços, Participação e
Gestão, SA e Herdade da Apostiça / Companhia Agrícola da Apostiça selecciona como a melhor
solução de traçado a Solução 1. As propriedades em questão são:
A Herdade do Vale da Fonte – Sociedade Agrícola, Turística e Imobiliária é proprietária da Herdade do
Vale da Fonte (368,5 ha) que abrange a parte Sul da Mata de Sesimbra, confrontando a Norte com a
lagoa de Albufeira e a Herdade da Apostiça, a Sul com a Quinta do Pinhal do meio, a nascente com as
Herdades da Apostiça e da Mesquita e a Poente com a Herdade da Ferraria. A Herdade do Vale da
Fonte é intersectada pelas Alternativas 2.1 e 2.2 da Solução 2.
O Monte da Ferraria, Sociedade Agrícola, SA é proprietário do Monte da Ferraria (131,7750 ha) que
abrange a parte Sul da Mata de Sesimbra confrontando a Norte com a Lagoa de Albufeira e Herdade do
Vale da Fonte, a Sul e Poente com a ETAR, Pinhal do Cabedal e Sociedade Agrícola da Várzea da
Lagoa, Lda. a Nascente com a Herdade da Mesquita e Quinta do Pinhal do Meio, Sociedade Agrícola,
Lda. O Monte da Ferraria é intersectado por ambas as alternativas da Solução 2.
A propriedade da Quinta do Pinhal do Meio pertence à Pinhal do Meio, Prestação de Serviços,
Participação e Gestão, SA. Com um total de 15 ha abrange a parte Sul da Mata de Sesimbra
confrontando a Norte com as Herdades da Ferraria e do Vale da Fonte, a Sul e Poente com a Herdade
da Ferraria e a Nascente com a Herdade do Vale da Fonte. Esta Quinta é intersectada pela Solução 2 e
pela alternativa 2.2.
A Herdade da Apostiça é propriedade da Herdade da Apostiça/Companhia Agrícola da Apostiça (3
463,21 ha) confronta a Norte com o pinhal da Aroeira, Pinhal da Verdizela, Pinhal do Caldas, Pinhal do
Frade e Instalações Militares, a Sul com a Lagoa de Albufeira e com as Herdades da Ferraria, da
Mesquita e com José Tomás Marques, a nascente com a Herdade da Mesquita e Herdeiros de José
Vicente de Oliveira e Cerâmica Vala, Lda., a Poente com as Dunas de Albufeira e prédios dos Medos de
Maria Matilde de Sousa e Holstein Beck Salgado e Irmãos. A Herdade da Apostiça é gravemente
afectada pelos traçados das alternativas da Solução 2 (2.1 e 2.2).
O EIA considera a solução 1 como ambientalmente menos desfavorável. A exposição apresentada
complementa esta afirmação com elementos adicionais:
Aspectos adicionais que reforçam a Solução 1
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Articula-se com os instrumentos de gestão territorial em vigor, é menos impactante porque
aproveita em grande parte uma via já existente salvaguardando a integridade ambiental e
paisagística da Mata;
Aproveita a via existente, prevista nos instrumentos de gestão territorial, permitindo salvaguardar,
os valores naturais e paisagísticos em presença e o modelo de ordenamento aprovado;
Aproveita um espaço canal existente pelo que é a mais adequada;
Afecta menos valores naturais, ocupa menos espaços classificados como espaços agro-florestais
e utiliza uma via já existente identificada no PPZSMS.
Aproxima-se mais do PACS pelo facto de aproveitar uma via existente e permite evitar um
processo de suburbanização acelerada.
Permite o acesso directo à Ligação ao IC 21 das pedreiras do núcleo Achada/Calhariz evitando o
atravessamento por veículos pesados das localidades de Santana, Cotovia, Maçã, Sampaio e
Venda Nova;
Não interfere com a exploração de areias e argilas da Mata de Sesimbra;
Desenvolve-se na Mata no sentido Norte / Sul permite uma melhor movimentação de meios de
combate a fogos;
A Solução 1 é mais favorável na movimentação de terras se não se entrar em conta com a
Ligação ao Porto de Abrigo. No entanto, o excesso de terras decorrente dessa ligação poderá ser
utilizado no enchimento do núcleo de pedreiras do Zambujal com vantagens em termos
ambientais;
Não intercepta solos de classe A, e por afectar menos zonas agrícolas e de extracção de inertes e
aproveitar uma caminho existente entre os km 10+000 e 12+700;
Esta solução 1 afectará menos os recursos hídricos e a qualidade da água por apresentar menor
risco de contaminação e ou degradação de áreas sensíveis na sequência de deposição de
resíduos ou ocorrência de acidentes com substâncias perigosas;
A Solução 1 permite preservar a maior parte dos pinheiros manso e do povoamento de sobreiros
existente, pelo que se afigura a solução preferencial;
Salvaguarda áreas agro-pastoris;
Segue, na maior parte do traçado no sentido Norte-Sul, a extrema de propriedades minimizando a
necessidade de criar passagens desniveladas e evitando fragmentar parcelas;
A Solução 1 terá mais vantagens por se aproximar mais dos aglomerados urbanos e
equipamentos colectivos. Esta proximidade potenciará ainda a atracção da indústria e do comércio
permitindo o desenvolvimento socioeconómico da região.
Impactes negativos da Solução 2
Não consta dos instrumentos de gestão territorial em vigor e é incoerente com o disposto nos
mesmos;
Não tem subjacente nenhum modelo de ordenamento e tem efeitos negativos na execução dos
planos municipais de Ordenamento do território;
Propicia a suburbanização acelerada da Mata de Sesimbra, em prejuízo dos projectos previstos
para o local e da preservação da mesma;
A solução 2 sendo projectada em desconsideração pelo modelo global de desenvolvimento
sustentável da mata de Sesimbra está em contradição com o PROTAML;
Contradiz as orientações do PROTAML no que se refere à necessidade de reservar e delimitar as
áreas agrícolas, guardas os melhores solos para as actividades agro-florestais e manter as áreas
silvestres e naturais;
Abre uma nova estrutura viária na mata de Sesimbra sem articulação com o Plano de Pormenor já
em vigor PPZSMS nem com o Plano de Pormenor da Zona Norte da Mata de Sesimbra, em fase
de elaboração;
Implica uma diminuição dos espaços florestais, prejudicando igualmente a gestão florestal
profissional a ser desenvolvida pelos proprietários;
Prejudica ainda a estabilidade da Mata de Sesimbra a perverter os princípios de gestão territorial
ao introduzir uma perturbação desnecessária, por existir uma alternativa.
Obsta à possibilidade de instalar uma ZIF – Zona de Intervenção Florestal na freguesia do castelo,
contrariando o PROFAML;
Não teve em conta as conexões com os instrumentos de gestão territorial;
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Interfere mais com corredores Ecológicos (de nível 3 e 4) que correspondem a linhas de água,
afectando ainda significativamente a REN e Domínio Público Hídrico;
Interferência com a recuperação da diversidade potencial da Mata e um empreendimento turístico
na Herdade da Apostiça onde se pretende criar pequenos núcleos (aldeamentos turísticos e
estabelecimentos hoteleiros) de baixa densidade, com forte ligação à envolvente natural;
Coloca em causa o modelo de acessibilidades definido pelo PACS para a Mata de Sesimbra.
Consideram os signatários deste parecer que esta opção induzirá a suburbanização, a dispersão
urbana, por não traduzir uma correcta inserção no território
Não tem em consideração o PGAMS prejudicando as estruturas associadas aos principais vales
que integram fluxos e sistemas de revitalização biofísica (p. Ex: Vale da Ribeira da Ferraria) e
impedindo a concretização de programas de intervenção;
O traçado da Solução 2 vai estabelecer uma barreira tornando mais difícil às espécies animais
chegar às lagoas criadas pelos areeiros que constituem uma zona húmida de grande relevância
ecológica para a fauna e avifauna, única fonte de água no estio. Prevê-se que estas lagoas, a
quando da cessação da actividade de extracção mineral venham a desempenhar um papel
fundamental de ligação entre as zonas húmidas dos Estuários do Sado e do Tejo e da Lagoa de
Albufeira;
Passa a Nascente da Ribeira da Pateira (entre as duas explorações de argila) na zona mais
importante de nidificação de abelharucos e andorinhas das barreiras na Herdade da Mesquita;
Afectará directa e irremediavelmente mais de 70 espécies de fauna e avifauna (ameaçadas ou em
risco) que utilizam as lagoas dos areeiros
Viola as directrizes da Proposta de revisão do PROTAML, bem como o Plano Estratégico para o
Turismo do Concelho de Sesimbra para os quais turismo e natureza são prioritários.
Não permite o acesso directo à Ligação ao IC 21 das pedreiras do núcleo Achada/Calhariz
continuando a implicar que o tráfego de pesados atravesse as localidades de Santana, Cotovia,
Maçã, Sampaio e Venda Nova;
Atravessa o projecto Integrado das Explorações de areia e Argila da Mata de Sesimbra, a Poente
da Ribeira da Pateira, numa faixa entre a pedreira P5520 (ex-Nunes & Nunes Lda.) e P2599
(Cerâmica Vicente & Filhos, Lda.) onde existe uma jazida de argila com uma reserva superior a
3
700.000m não se encontrando prevista a sua exploração actualmente por se encontrar coberta de
sobreiral e montado.
É mais prejudicial à preservação dos recursos naturais;
Corta a Mata no sentido Este / Oeste originará problemas de ligação dos caminhos florestais
pondo em causa a eficácia dos meios de intervenção rápida em caso de incêndio florestal;
Destrói zonas já recuperadas com fauna e avifauna estabelecida;
Expõe a zona de extracção com impactes paisagísticos numa via de acesso à zona turística de
Sesimbra;
Corta a mata fragmentando os ecossistemas existentes;
Destrói algumas árvores centenárias existentes na várzea da Ribeira da Pateira;
Provoca mais impactes nas actividades agro-pastoris desenvolvidas na mata ao atravessar uma
zona de clareira com bosquetes onde pasta gado bovino, ovino e caprino;
Atravessa uma área de regadio da Herdade da Mesquita operacional consistindo em 2 furos de
rega licenciados, charca para armazenamento de água, bombas de rega e rede primária e
secundária de rega. Esta afectação terá implicações negativas em termos de custo e de
aproveitamento de recursos existentes;
Implica a construção de um grande número de passagens desniveladas, para acesso da
maquinaria às pedreiras mas também para os meios de combate a incêndio, veículos de gestão
florestal e também de passagens para a fauna.
De acordo com os signatários deverá ser implementada a Solução 1
A Herdade do Vale da Fonte – Sociedade Agrícola, Turística e Imobiliária é proprietária da Herdade
do Vale da Fonte (368,5 ha) que abrange a parte Sul da Mata de Sesimbra, confrontando a Norte com a
lagoa de Albufeira e a Herdade da Apostiça, a Sul com a Quinta do Pinhal do meio, a nascente com as
Herdades da Apostiça e da Mesquita e a Poente com a Herdade da Ferraria. O PPZSMS atribuiu à
Herdade do Vale da Fonte uma área de construção para turismo, comércio e serviços de 62.091,63,
resultante da aplicação de um índice médio de utilização de 0,0198 a cerca de 313,59 ha do prédio, de
acordo com o PDM.
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A Herdade do Vale da Fonte é intersectada pelas Alternativas 2.1 e 2.2 da Solução 2 prejudicando os
seus direitos legalmente protegidos.
A sociedade critica o facto da via em apreço não se encontra enquadrada por nenhum instrumento de
gestão territorial tendo as soluções em avaliação sido definidas de forma centralizada e unilateral à
margem do processo de participação pública, das regras do PDMS e da legislação vigente em matéria
de ordenamento do território e urbanismo.
Esta situação é mais grave no caso da Solução 2 por estar em contradição com os instrumentos de
gestão territorial vigentes e não ter tido em consideração os interesses particulares envolvidos e ter
estudado outras alternativas, nomeadamente a constante do PPZSMS.
Consideram a Solução 1 mais favorável nomeadamente por:
Se articular com os instrumentos de gestão territorial em vigor, é menos impactante porque
aproveita em grande parte uma via já existente salvaguardando a integridade ambiental e
paisagística da Mata;
Não interfere com a Herdade e é também a que menos valores naturais afecta e que menos
espaços agro-florestais ocupa.
A Solução 2 é considerada desfavorável por:
Não se enquadrar nos instrumentos de gestão territorial contradizendo o que neles está disposto;
Afectar uma área muito significativa da Herdade, prejudicando a concretização da área de
construção atribuída;
Afectar directamente o direito de propriedade da Sociedade provocando a privação de propriedade
do solo na área do traçado, mas ainda uma potencial redução dos direitos de edificação atribuídos
pelo PPZSMS. Os prejuízos de que deverá ser ressarcida incluem pelo menos as despesas
efectuadas nos estudos e projectos realizados nos últimos 20 anos, os relativos à perda do solo e
à redução da área de construção;
Prejudica a qualidade do empreendimento turístico preconizado para a Herdade do Vale da Fonte,
ao introduzir uma fonte de ruído e poluição na sua proximidade tendo ainda impactes negativos ao
nível paisagístico.
Interferir com corredores ecológicos de nível 3 e 4, e afecta significativamente áreas de REN e de
Domínio Público Hídrico;
Fragmentar a propriedade aumentando os custos de manutenção das espécies arborícolas e
arbustivos, da preservação da fauna e do combate a incêndios, implicando uma alteração da
forma de gestão da mata;
Implica a implementação de medidas de mitigação para evitar a contaminação da Ribeira da
Ferraria causado pela via.
O Monte da Ferraria considera que deve ser escolhida a Solução 1, fundamentando esta escolha nos
seguintes argumentos:








Mata de Sesimbra. A Mata de Sesimbra é um conjunto florestal sem agregados populacionais
que ocupa cerca de 5000 ha do concelho de Sesimbra. O Monte da Ferraria possui uma área
florestal de 130ha. Estes terrenos começaram a ser plantados com pinhal no início do século XX.
Tornando-se num pulmão e uma área emblemática para o concelho.
Impacte ambiental da Solução 2 e das Alternativas 2.1 e 2.2. A construção da nova via será o
começo da degradação da mata pois, a seguir começarão a surgir equipamentos e a ocupação
do território. A Solução 1 irá ocupar uma faixa entre uma zona periférica da Mara e a zona onde
já existe construção consolidada.
Exploração Florestal da Mata. A estrada vai dividir a propriedade do Monte da Ferraria em duas
partes e mesmo que seja construída uma passagem entre as duas o trabalho de abate,
manutenção e transporte de materiais tornar-se mais difícil podendo mesmo inviabilizar a área
encravada entre a Ligação ao IC 21 e a EN 378.
ZPE da Lagoa Pequena. Santuário de aves sedentárias e migratórias. Os proprietários da Casa
da Mesquita têm vindo a criar as condições ambientais para a fixação de algumas espécies,
plantando algumas espécies junto às lagoas deixadas pela exploração de inertes. Passando a
Solução 2 a cerca de 3km da ZPE da Lagoa pequena para atravessar as lagoas dos areeiros
questionam se isso não irá danificar esses habitats. Existe a Solução 1 em alternativa a este
atravessamento.
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Incêndios. Em consequência das alterações climáticas um incêndio não apagado desde início
pode durar vários dias. Os proprietários da Mata de Sesimbra criaram um sistema rápido de
ataque aos incêndios. A solução 2 vai criar obstáculos ao funcionamento desta rede. Mais uma
vez a Solução 1 é preferencial.
Portajar o troço da via entre a EN 378 e Sesimbra (Solução 2). Este atravessamento da Mata de
Sesimbra seria desastroso. Considera ainda que não seria rentável para o concessionário pois a
maioria dos veículos, vindos da EN378 ou de Coina/Marco do Grilo (IC21) tenderão a utilizar a
EN 378 com destino à Cotovia, Santana ou Sesimbra, ou a seguir pela EN 377 para as praias,
evitando pagar portagem. Porquê realizar uma via que não será rentável?
Projecto de construção e um parque de painéis Solares Fotovoltaicos. O Monte da Ferraria está
a finalizar o contrato com a empresa NOEN para instalar um parque na área entre o Nó do pinhal
da Mesquita e a ETAR da Carrasqueira que a solução 2.1 intersecta. A ser escolhida esta opção
os interesses da empresa seriam gravemente lesados.

A empresa Pinhal do Meio – Prestação de Serviços, participações e Gestão SA é proprietária da
Quinta do Pinhal do Meio que abrange a parte Sul da Mata de Sesimbra e será intersectada pelo traçado
da alternativa 2.2 e afectada, pela sua proximidade, pela alternativa 2.1.
A rejeição da Solução 2 fundamenta-se no facto de ser mais penalizante em termos de Geologia e
Geomorfologia, Recursos Hídricos, sistemas ecológicos, PROTAML, PRN, PROFAML, PDM de
Sesimbra, Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra, Plano de Acessibilidade do Concelho
de Sesimbra (PACS) e Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra (PGAMS).
Existem projectos de desenvolvimento sustentável e de dinamização da economia local que a Solução 2
irá pôr em causa.
Em conclusão a empresa Pinhal do Meio considera que as alternativas à Solução 2 são atentatórias ao
património que a Mata de Sesimbra constitui, sendo a Solução a escolher a 1. Aliás o próprio EIA
considera ser esta a solução que menos desvantagens traz para o ambiente. Existem razões adicionais
no que se refere ao ordenamento do território e urbanismo e ambiente que reforçam a escolha da
Solução1.
Principais questões colocadas
A Ligação do IC21 a Sesimbra foi considerada pertinente e mesmo urgente pela maior parte das
exposições apresentadas, face aos estrangulamentos que existem nas vias que dão acesso ao concelho
de Sesimbra. Contudo, e apesar não ser posta em causa a necessidade da melhoria da acessibilidade a
Sesimbra, é questionada a necessidade do projecto com as características geométricas apresentadas
(perfil de auto-estrada, 2x2 vias), salientando-se que o EIA não apresenta informação referente a dados
de tráfego que justifiquem a necessidade da via ser dotada destas características, sendo também
questionados os traçados apresentados, enquanto soluções adequadas à resolução das necessidades
de reestruturação da rede viária do concelho.
Muitos contributos recebidos questionam o facto das soluções apresentadas não estarem em
conformidade com diversos instrumentos de Gestão do Território eficazes (Planos Directores Municipais,
Plano de Acessibilidades do Concelho de Sesimbra, Planos de Urbanização e Planos de Pormenor,
como seja o Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra).
Apesar do EIA ter sido objecto de conformidade por parte da Comissão de Avaliação, verifica-se que
essa conformidade é posta em causa em diversas participações, sendo apontadas ao EIA lacunas e
deficiências graves que comprometem uma decisão informada sobre o projecto, nem permitem a
participação pública de uma forma informada e esclarecida. Para além de ser confuso, incipiente e
apresentar informação desadequada, incorrecta e desactualizada são também apontadas falhas graves,
quer na caracterização do ambiente afectado, quer na identificação, avaliação e ponderação dos
impactes que põem em causa as conclusões do mesmo.
Troço inicial comum às soluções 1 e 2 - Início (km 0+000) até ao Nó da Quinta do Conde (km 7+300)
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Várias participações manifestam preocupação quanto ao troço inicial, comum às soluções 1 e 2, tendo
em conta um conjunto de impactes negativos que se farão sentir, nomeadamente ao nível do ruído,
socioeconomia, qualidade de vida e impactes visuais, dado o traçado atravessar zonas de elevada carga
populacional prevista, com planos de pormenor e de urbanização eficazes e desenvolver-se muito
próximo de áreas habitacionais existentes.
Assim, os impactes negativos significativos do trecho inicial, sem traçado alternativo, motivaram o pedido
de alterações de traçado e/ou de método construtivo, destacando-se os seguintes:
-

Estudo de uma solução alternativa inicialmente estudada e depois abandonada pelas Estradas de
Portugal, alternativa essa que passaria a Sul/Nascente da Quinta do Peru
Passagem em túnel junto à zona Norte e Poente da Quinta do Peru
Estudar, caso não seja possível optar por um traçado alternativo, soluções de alteração do
projecto - número de vias por sentido, suas características geométricas, que levem à redução das
velocidades para 50 km/h.
Avaliar uma alternativa de traçado que afaste a via do aglomerado populacional de Pinhal do
General dados os impactes negativos, muito significativos no ambiente sonoro;

Foram também solicitadas outras alterações ao projecto, nomeadamente aos seguintes:
Prever, para a via intersectada pela Ligação do IC 21 (a Poente do Concelho de Palmela) que
implicará aterros muito significativos e sem qualquer restabelecimento, a criação duma via paralela,
a Sul, e de um impasse (em rotunda), a Norte da mesma, com cerca de 40 m de diâmetro, de forma
a garantir a adequada circulação de veículos pesados nesta zona industrial;
Prever um nó completo a leste da Quinta do Conde, na zona do Alto das Vinhas, de forma a
consolidar a rede viária local e a permitir o acesso da zona de Vila Amélia / Auto Europa ao IC 21,
bem como ao eixo urbano Palmela/Azeitão.
Nó com a EN 10 – Executar, desde já a rotunda intermédia e o restabelecimento do traçado actual
da via existente (Rua da Mata) que liga à EN10. Esta rotunda deverá permitir a recepção futura
duma via com perfil 2x2 (via intermunicipal) e a possibilidade de vir a receber outro ramo de ligação
aos terrenos a Sul, assegurando a definição de uma rede de acesso bem dimensionada e
estruturada.
Estudar um novo acesso ao Nó da Quinta do Conde, eventualmente na zona das Fontainhas a
cerca de 500 m do local actual.
Rever o traçado do restabelecimento local ao Pinhal do General feito através da Rua Virgínia Rau.
O mesmo deverá passar a ser feito pela Avenida 5 de Outubro, que pela sua geometria e traçado
garante um melhor escoamento de tráfego;
O Nó da Quinta do Conde deve ligar à Av. Casal do Sapo permitindo assim o acesso fácil a toda a
área de Fernão Ferro, bem como ao IC 32-CRIPS e à estação de caminho de ferro de Coina e à
restante rede viária da Península de Setúbal.
Estudar o acesso ao nó [da Quinta do Conde] pela zona de “Vale Longo” descongestionando o
trânsito até à Rotunda da Av. 5 de Outubro, ou preferencialmente até à Av. 10 de Junho.
E ainda
Estudo de uma terceira solução que tenha em conta o Plano de Acessibilidades ao concelho de
Sesimbra:
- Ligação do IC 21 à EN 378 mais a Norte (Marco do Grilo), seguindo o limite das áreas urbanas
Fontainhas / Casal do Sapo;
- Acompanhar o traçado da EN378 para Sul até ao Nó da Carrasqueira.
Estudar a possibilidade de utilizar a plataforma da EN 378, desde a sua ligação até à zona da
Carrasqueira, ou seja, em detrimento do traçado atravessar a EN 278, na zona da Apostiça (com o
Nó aí existente) e passar para um traçado a poente da mesma, utilizar a EN 378, com um Nó na
Carrasqueira, sendo que para esse efeito não poder vir a ter portagens, na medida em que a EN
378 é a alternativa actual de acesso ao concelho.
Solução 1
O aproveitamento do corredor da actual Estrada os Almocreves pela Solução 1 entre o km 8+500 e o km
12+500 foi contestado em diversas participações, dado colidir com o previsto no Plano de
Acessibilidades ao Concelho de Sesimbra, o qual para o mesmo espaço canal, prevê a construção de
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uma via de 1x1 para transporte colectivo que servirá o Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de
Sesimbra e garantirá o acesso nascente aos empreendimentos turísticos previstos e já aprovados para a
Mata de Sesimbra.
A Solução 1 foi também contestada face aos impactes ao nível do ambiente sonoro, qualidade do ar,
paisagem, ecologia (afectação espécies protegidas como sobro e azinho e Armeria rouyana) e
económico que se farão sentir nos futuros espaços turísticos que compõem a parte oriental do ETMSS,
havendo participações que consideraram que a significância desses impactes levará, caso seja
escolhida a Solução 1, à redefinição da estratégia do ETMSS, bem como o modelo de ocupação previsto
no PPZSMS, com consequências ao nível da execução e financiamento do Plano de Gestão Ambiental
da Mata de Sesimbra.
Solução 2 e Alternativas 2.1 e 2.2
Esta solução e respectivas alternativas, que atravessam longitudinalmente a Mata de Sesimbra, foram
contestadas, pelos impactes negativos que implicam destacando-se nomeadamente os seguintes:
Interferência com o Projecto Integrado das Explorações de Areia e Argila da Mata de Sesimbra;
Interferências e conflitos com propriedades rurais, implicando a divisão da propriedade com
impactes na viabilidade económica das explorações, na acessibilidade às mesmas e na sua
segurança interna.
Não permite o acesso directo à Ligação ao IC 21 das pedreiras do núcleo Achada/Calhariz
continuando a implicar que o tráfego de pesados atravesse as localidades de Santana, Cotovia,
Maçã, Sampaio e Venda Nova;
Não tem subjacente nenhum modelo de ordenamento e tem efeitos negativos na execução dos
planos municipais de Ordenamento do território;
Abre uma nova estrutura viária na mata de Sesimbra sem articulação com o Plano de Pormenor
já em vigor PPZSMS nem com o Plano de Pormenor da Zona Norte da Mata de Sesimbra, em
fase de elaboração;
Propicia a suburbanização acelerada da Mata de Sesimbra, em prejuízo dos projectos previstos
para o local e da preservação da mesma;
Contradiz as orientações do PROTAML no que se refere à necessidade de reservar e delimitar
as áreas agrícolas, guardar os melhores solos para as actividades agro-florestais e manter as
áreas silvestres e naturais;
Comentário da CA:
A consulta Pública foi muito participada encontrando-se expressas as posições de autarquias,
organizações não governamentais de ambiente, entidades públicas e um conjunto muito significativo de
particulares, verificando-se que essa participação constitui um contributo muito crítico quer ao conteúdo
do EIA, quer ao projecto.
No que concerne às críticas ao EIA, confirma-se a falta de aprofundamento de algumas das análises, a
que acrescem omissões e afirmações incorrectas, detectadas no decurso da avaliação, que denotam
também situações de falta de transparência do EIA.
Muitas das participações recebidas constituem uma fonte significativa de informação, nomeadamente,
sobre a situação actual e sua evolução. Alguns desses contributos, pela sua pertinência, permitiram
colmatar informação em falta no EIA.
Quanto às críticas relativas ao projecto, verifica-se que os traçados propostos suscitam contestação,
tendo, em muitos casos a sua aceitação sido condicionada a alterações ao Projecto (nomeadamente ao
nível da concepção, da localização de Nós e de articulação com a rede viária local e inclusive pedido de
estudo de soluções alternativas), bem como à inclusão de inúmeras recomendações, cuja
compatibilização não poderá, ou nem sempre poderá, ser possível no âmbito das soluções
apresentadas.
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7. CONCLUSÕES
O presente parecer constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º
2305 relativo à Ligação ao IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra, em fase de Estudo Prévio, e é emitido
ao abrigo do n.º 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.
A ligação do IC21 a Sesimbra, com aproximadamente 20 km de extensão, desenvolve-se no sentido
Norte/ Sul e tem início no actual Nó de Coina da auto-estrada A2 dando continuidade, para sul, ao actual
lanço do IC21 e termina a Nordeste de Sesimbra numa rotunda com a EN 379.
Para a ligação em apreço, foram estudadas duas soluções, a Solução 1 e a Solução 2, sendo que no
caso da Solução 2, no sentido de dar resposta a condicionantes ambientais, foram ainda estudadas duas
alternativas (alternativa 2.1 e a alternativa 2.2). Para além destas duas alternativas, foi ainda estudada
uma ligação da EN378 à Solução 2, (com uma extensão de 1,6km) e à Alternativa 2.1 (com uma
extensão de 2,7km).
Os traçados alternativos considerados para a Ligação do IC21 do Nó de Coina (A2) a Sesimbra são,
assim os seguintes:
Solução 1
Solução 2
Solução 2 + Alternativa 2.1 + Solução 2
Solução 2 + Alternativa 2.2 + Solução 2
Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2 + Solução 2

21 661 m
19 335 m
18 823 m;
19 899 m;
19 386 m.

As Soluções 1 e 2 são coincidentes no início, entre o Nó de Coina e o Nó da Qta do Conde, voltando a
sobrepor-se, a partir do Nó de Almoinha, cerca do km 19+000 da solução 1 até ao final.
O perfil transversal tipo das soluções e alternativas é de 2x2 vias, com separador central, sendo que o
último troço comum apresenta um perfil transversal tipo 1x2, sem separador central. A velocidade base
do projecto é 100km/h.
O Estudo Prévio integra ainda a Ligação ao Porto de Sesimbra ou Porto de Abrigo com início no final das
soluções de traçado da Ligação do IC21 a Sesimbra e uma extensão de cerca de 4km. Para esta ligação
foi estudado um único traçado, que se desenvolve-se a meia encosta com uma plataforma com uma via
por sentido considerando, no entanto, uma via adicional para veículos lentos, no sentido ascendente,
num trecho sensivelmente entre os km 1+500 e 4+000. Como o perfil longitudinal se desenvolve em
declive (descendente) numa extensão de cerca de 3.5km, por uma questão de segurança, foi ainda
considerada uma escapatória próximo do km 3+500.
A ligação entre Coina e Sesimbra não está referenciada no PRN 2000 como um itinerário complementar.
No entanto, a continuação do IC21 para sul até Sesimbra está prevista na revisão no PROT-AML, sendo
contudo considerado que esta via melhorará as ligações deste território ao Arco Ribeirinho Sul e a
Lisboa mas poderá acarretar pressões urbanísticas desestruturadoras deste espaço que importa
controlar.
A presente análise tem por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a Comissão de
Avaliação, bem como os contributos recebidos em resposta a pedido de parecer externo (Autoridade
Florestal Nacional (AFN), Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo (ERRA-LVT)
e Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT). A presente análise
considera também os contributos recebidos em sede de Consulta Pública, a qual decorreu durante 40
dias úteis, de 16 de Dezembro a 11 de Fevereiro 2011, tendo o respectivo relatório sido elaborado pela
Autoridade de AIA.
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Em resultado da análise efectuada conclui-se:
Objectivos e justificação do Projecto
Segundo o EIA o projecto tem por objectivo assegurar o prolongamento para sul do actual IC21,
existente entre Coina e o Barreiro, permitindo desta forma, estabelecer um canal directo de
acessibilidade entre Lisboa e Sesimbra. Considerando que, regionalmente, a acessibilidade a Sesimbra
é importante, o EIA salienta o significativo acréscimo dessa importância e que será resultante da
articulação com a concretização da Terceira Travessia do Tejo (TTT).
Conforme referido no EIA, actualmente os acessos a Sesimbra são feitos pela EN 378 a partir do Nó do
Fogueteiro da A2 (tráfego proveniente de Lisboa, Almada e Seixal) e pelas EN 10 e EN 379 a partir do
Nó de Coina da A2 (tráfego proveniente do Barreiro, Moita, Setúbal, Palmela), estradas com perfil
transversal 1x2 vias, não vedadas, com características geométricas para velocidades moderadas e com
muitas serventias e ligações de nível que actualmente se encontram saturadas. A melhoria de
acessibilidade a Sesimbra, especificamente à sede do Concelho que constitui um pólo de atracção
turística e onde se localiza um importante porto piscatório, constitui, segundo o EIA, uma necessidade há
muito reivindicada neste município.
Da análise dos resultados da Consulta Pública e apesar não ser posta em causa a necessidade
premente da melhoria da acessibilidade a Sesimbra, constata-se que os objectivos e a justificação do
projecto são questionados em diversas participações, sendo também questionada a necessidade do
projecto com as características geométricas apresentadas (perfil de auto-estrada), uma vez que o EIA
não apresenta informação específica referente a dados de tráfego que justifiquem esse perfil. Neste
âmbito são de salientar as questões colocadas pela Câmara Municipal de Sesimbra, a qual questiona
ainda a adequabilidade das soluções adoptadas, considerando que as mesmas derivam de uma
estratégia que não é considerada como sendo a melhor e mais adequada, dado que, nomeadamente
menosprezou o Plano de Acessibilidades ao Concelho de Sesimbra e o Estudo Conceptual para a
Definição de uma estratégia de Acessibilidades e Transportes para a Península de Setúbal como
estudos base e privilegiou a vertente financeira ligada à concessibilidade em detrimento da adaptação ao
território e às infra-estruturas existentes.
A CA considera que as dúvidas levantadas no âmbito da Consulta Pública quanto aos objectivos e
justificação do projecto, bem como quanto às características geométricas do traçado, em particular as
colocadas pela Câmara de Sesimbra, são pertinentes e carecem de um maior aprofundamento, tanto
mais que o EIA e posteriores Aditamentos não são suficientemente esclarecedores, nem demonstram
que as soluções propostas para a Ligação do IC21 a Sesimbra são efectivamente as que melhor se
adaptam as condicionantes territoriais e são as mais adequadas para dar resposta aos problemas de
acessibilidade do Conselho de Sesimbra.
Quanto à Ligação ao Porto de Sesimbra, esta vem justificada no EIA como via de acesso ao Porto de
Abrigo de Sesimbra, pólo gerador de tráfego essencialmente de veículos pesados, sendo que esta
ligação tem como objectivo melhorar as características do caminho existente, alargando-o,
pavimentando-o e dotando-o de ligações de nível adequadas à rede viária envolvente, passando este a
constituir o principal acesso ao Porto de Abrigo, evitando, assim que o tráfego de veículos pesados
passe na malha urbana da vila de Sesimbra. É afirmado no EIA que não existem alternativas viáveis,
uma vez que qualquer novo traçado teria que se desenvolver na mesma encosta onde se localiza o
actual caminho, gerando um impacte negativo significativo em termos de uso e ocupação do solo e sobre
a paisagem.
Impactes do projecto
Como impactes positivos associados ao projecto rodoviário, o EIA salienta que a construção deste lanço
permitirá reduzir a pressão de tráfego que existe actualmente entre os concelhos interceptados,
sobretudo nas acessibilidades ao concelho de Sesimbra;
O EIA considera ainda que o lanço de estrada em estudo ao assegurar o prolongamento para sul do
actual IC21 existente entre Coina e o Barreiro constituirá sem dúvida um elemento importantíssimo da
rede de acessibilidades rodoviárias da Área Metropolitana de Lisboa – Sul com a concretização da
Terceira Travessia do Tejo (TTT), estabelecendo um canal directo de acessibilidade entre Lisboa e
Sesimbra e articulando-se com eixo rodoviário urbano estruturante dos concelhos da Margem Sul do
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Tejo, integrado no designado “Arco Ribeirinho Sul” definido no PROT – AML que integrará as Estradas
Regionais ER 10 (Corroios / Seixal)) e ER 11-2 (Barreiro / Moita (IC32)), para além da nova travessia
entre o Seixal e Barreiro a implementar no âmbito da TTT.
Assim, a ligação em estudo é considerada no EIA como apresentando uma importância estratégica
fundamental no âmbito das acessibilidades à futura TTT, sendo igualmente importante para as condições
sociais e económicas da região atravessada e ainda garantirá as adequadas condições de circulação e
de segurança locais.
A construção do projecto irá também implicar impactes negativos. A maioria dos impactes negativos irá
ocorrer na fase de construção, mantendo-se a incidência de alguns destes impactes, alguns de carácter
irreversível, também na fase de exploração. Outros impactes ocorrerão na fase de exploração, como
sejam os decorrentes da circulação rodoviária, traduzindo-se, nomeadamente no agravamento dos
níveis de ruído e consequentemente nas condições de qualidade de vida da população.
Da análise efectuada verifica-se que a concretização do projecto, para além de implicar situações de
incompatibilidade com Instrumentos de Gestão Territorial em vigor (IGT’s), irá implicar também impactes
negativos significativos a muito significativos, não minimizáveis.
Neste contexto, para a Ligação do IC21 Coina/Sesimbra, foram identificadas as seguintes situações:
Incompatibilidade do projecto com os IGT’s em vigor
Todas as soluções e alternativas apresentadas para a Ligação do IC21 a Sesimbra apresentam
incompatibilidades com os IGT’S em vigor para a área de abrangência dos traçados propostos,
destacando-se as que se verificam com os seguintes Planos:
- Plano de Urbanização da Quinta do Conde (Deliberação nº 1800/2008, de 2 de Julho);
- Plano de Urbanização da Ribeira do Marchante (Deliberação nº 556/2009, de 23 de Fevereiro),
- Plano de Pormenor de Vale Florete I (aprovado e publicado a 13 de Março de 2003 em Diário da
Republica n.º 61 I B Série);
- Plano de Pormenor de AUGI nº 24 da Ribeira do Marchante (RCM n.º 10/2005, de 17 de Janeiro);
- Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra – PPZSMS - (Deliberação nº 1012/2008, de
7 de Abril);
O grau de afectação das áreas abrangidas pelos traçados propostos é muito significativo, uma vez que,
se inviabilizam os usos previstos nas respectivas cartas de zonamento.
De uma forma geral, não são apresentadas no EIA medidas eficazes para a minimização dessas
interferências, traduzindo-se a concretização do projecto em impactes negativos significativos a muito
significativos, não minimizáveis, face à inviabilização de usos previstos nas respectivas plantas de
zonamento.
Saliente-se que à excepção das incompatibilidades com o PPZSMS, todas as incompatibilidades com os
IGT´s acima mencionadas e consequentes impactes negativos significativos a muito significativos, não
minimizáveis, ocorrem no troço inicial do projecto, comum à solução 1 e 2, para o qual não foram
apresentadas alternativas, tendo este aspecto sido desvalorizado no EIA.
Note-se que estas interferências e consequentes impactes negativos constituem objecto de preocupação
manifestado nomeadamente, por diversas autarquias, conforme se conclui da análise dos resultados da
Consulta Pública.
Refira-se ainda que o troço inicial de ligação ao Nó de Coina, comum às soluções 1 e 2 (sensivelmente
entre o km 3+000 e o km 4+000) apresenta impactes muito significativos pois é um troço que interfere
em cerca de 750m com leito de cheia e área de máxima infiltração (Vala Real), troço este que deveria
ser repensado de forma a apresentar uma alternativa de traçado que minimizasse ao máximo a área de
afectação desta vala, por forma a não haver qualquer interferência com estas áreas de REN.
Da análise efectuada conclui-se que os impactes negativos significativos a muito significativos, que
decorrem da desconformidade do projecto com os IGT’s em vigor, no troço inicial comum à solução 1 e
2, justificam o estudo de um traçado alternativo a esse troço. Importa também salientar que o pedido do
estudo de uma solução alternativa ao troço inicial comum às soluções 1 e 2, designadamente o estudo
do corredor Sul – Nascente da Quinta do Peru, é também defendido por outras entidades, como sejam a

Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra (Estudo Prévio)
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2305
Pág. 106

Parecer da Comissão de Avaliação
Abril 2011

Câmara Municipal de Sesimbra, a Câmara Municipal do Seixal, a Junta de Freguesia da Quinta do
Conde e a Junta de Freguesia do Castelo.
Importa ainda salientar que, do ponto de vista do Ordenamento do Território, a CCDR-LVT conclui pela
inviabilidade ambiental do Estudo Prévio apresentado para a Ligação do IC21 a Sesimbra.
Acresce que a Solução 1 apresenta também situações em que colide com o previsto no Plano de
Acessibilidades ao Concelho de Sesimbra, não se encontrando demonstrado que a mesma dá resposta
adequada às necessidades de reestruturação da rede viária do concelho.
Afectação de Valores Ecológicos
Conforme a análise específica efectuada verifica-se que a Solução 1 implica a afectação de habitats
prioritários, da espécie prioritária Armeria rouyana, de povoamentos de sobreiros e de valores
faunísticos, tendo merecido parecer desfavorável por parte do ICNB.
Esta entidade emitiu também parecer desfavorável à alternativa 2.1, dado esta afectar valores da flora e
vegetação, designadamente habitats prioritários e espécies protegidas e ainda parecer desfavorável à
alternativa 2.2, dado esta atravessar o Sítio Ramsar - Lagoa de Albufeira, Área de Maior Relevância
Ecológica relativa a áreas sensíveis para aves aquáticas com estatuto de protecção, num traçado mais
próximo das referidas áreas.
Afectação da exploração e da recuperação do núcleo de pedreiras da Mata de Sesimbra (PINPMS)
Face às potenciais interferências e impactes negativos, muito significativos resultantes da Solução 2
relativamente às explorações e reservas do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra e respectivo
projecto de recuperação paisagística previsto, a análise específica efectuada no âmbito da avaliação do
factor ambiental Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, concluiu ser de emitir parecer
desfavorável à referida Solução 2.
A inviabilização da solução 2, face à afectação do PINPMS, é também corroborada na análise específica
efectuada ao nível do Uso do Solo.
Refira-se ainda que a DGEG emitiu parecer desfavorável a todas as soluções e alternativas que
atravessam o PINPMS o que se traduz na rejeição dos traçados que incluem a Solução 2 e as Alternativas 2.1 e
2.2.

Impactes na Paisagem
Foram identificadas para o projecto em análise afectações que resultam em impactes na paisagem de
muito elevada significância e de mitigação difícil ou impossível, tendo a análise específica concluído que
o projecto em estudo não deverá ser aprovado em qualquer dos troços e soluções propostos. Neste
âmbito, são de destacar, no troço inicial comum à Solução 1 e 2, a afectação da Quinta do Conde cerca
do km 3+700; a afectação da Urbanização da Ribeira do Marchante cerca do km 4 a 5, inviabilizando a
implementação do Plano existente e afectando cenicamente muito significativamente as populações que
aí se venham a instalar (sem possibilidade de completa minimização dos impactes pela elevada
proximidade e pela dimensão das estruturas previstas); a afectação da entrada da Quinta do Perú,
obliterando a praceta actualmente existente, que perderá a sua função de espaço de recepção; os
aterros previstos no Nó da Quinta do Conde; No troço final comum à solução 1 e 2, os aterros próximos
do km 19+300, em área agrícola com urbanização dispersa; o aterro previsto na Rotunda com a EN-379,
junto a habitações.
Para a Ligação ao Porto de Abrigo de Sesimbra, foram identificadas as seguintes situações:
Incompatibilidade com os IGT´s em vigor
A Ligação ao Porto de Abrigo Porto de Abrigo insere-se em áreas abrangidas pelo Plano de
Ordenamento da Orla Costeira Sintra-Sado. De acordo com o parecer emitido pela ARH do Tejo o
traçado desta ligação põe em causa os objectivos do POOC Sintra-Sado, nomeadamente interferindo
com zonas de protecção, pelo que mereceu parecer desfavorável daquela entidade.
Impactes na Paisagem
Na Ligação ao Porto de Abrigo será afectada uma área classificada como de muito elevada sensibilidade
paisagística, pela elevadíssima qualidade cénica das formações vegetais atravessadas e dos
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afloramentos calcários existentes, resultando numa elevada degradação da qualidade cénica do local,
classificado como Sítio de Interesse Comunitário; prevê-se a criação de taludes de escavação de
grandes dimensões (atingido pontualmente os 20 m de altura) entre os km 3+040 e 3+740. Importa
realçar que a realização deste troço, pelos impactes muito significativos na Paisagem, compromete a sua
conservação e, assim, colide com os objectivos definidos no PROF-AML para a sub-região em que se
insere esta ligação.
Prevê-se, assim, a afectação de uma paisagem de muito elevado valor cénico e de grande potencial
turístico, que não deverá ser adulterada e degradada pela presença de uma infra-estrutura como a
presente, com alterações da morfologia do terreno e destruição da vegetação muito significativas. De
acordo com a análise específica efectuada neste parecer, esta ligação não deverá ser aprovada.
Quanto à Consulta Pública esta foi muito participada encontrando-se expressas as posições de
autarquias, organizações não governamentais de ambiente, entidades públicas e um conjunto muito
significativo de particulares. Os contributos recebidos são muito críticos ao projecto, pelos impactes
negativos que o mesmo implica, sendo também muito críticos ao EIA, este ultimo considerado como
apresentando lacunas e deficiências graves que não só comprometem uma decisão informada sobre o
projecto, como também não permitem a participação pública de uma forma informada e esclarecida.
Para além de ser confuso, incipiente e apresentar informação desadequada, incorrecta e desactualizada
são também apontadas falhas graves, quer na caracterização do ambiente afectado, quer na
identificação, avaliação e ponderação dos impactes, sendo posta em causa as conclusões do mesmo.
Refira-se que às deficiências e lacunas do EIA, acrescem também as inconsistências e contradições que
alguns dos esclarecimentos efectuados nos posteriores Aditamentos apresentam face à informação de
base constante do EIA. Por outro lado, para além da falta de rigor técnico e de aprofundamento de
algumas das análises, acrescem ainda situações de falta de transparência, face a omissões ou
afirmações incorrectas, que se consideram graves.
Conforme se conclui da análise específica efectuada no âmbito da Qualidade do Ar, as deficiências
metodológicas e omissões graves de informação que o EIA encerra comprometem uma adequada
avaliação dos impactes do projecto ao nível desse do factor ambiental. No que se refere ao ruído,
saliente-se que as simulações apresentadas no EIA para a Ligação do IC21 a Sesimbra foram
efectuadas para velocidades de 80km/h, quando a velocidade base indicada para o projecto é de
100km/h, implicando que os impactes se encontram subavaliados. Sendo remetida para a fase de
projecto de execução a efectiva avaliação dos impactes do ruído, considera a CA que tal colide com os
objectivos da AIA. A análise específica efectuada no âmbito deste factor ambiental é também omissa
quanto à avaliação dos impactes relativamente à ligação ao Porto de Abrigo.
Quanto às críticas relativas ao projecto, verifica-se que os traçados propostos suscitam contestação,
tendo, em muitos casos a sua aceitação sido condicionada a alterações ao Projecto (nomeadamente ao
nível da concepção, da localização de Nós e de articulação com a rede viária local e inclusive pedido de
estudo de soluções alternativas), bem como à inclusão de inúmeras recomendações, cuja
compatibilização não poderá, ou nem sempre poderá, ser possível no âmbito das soluções
apresentadas.
Face ao exposto e pese embora para o âmbito local e regional sejam apontados impactes positivos,
essencialmente ao nível da melhoria das acessibilidades a Sesimbra, verifica-se que o Estudo Prévio em
análise apresenta incompatibilidades com Instrumentos de Gestão Territorial em vigor e implica impactes
negativos, significativos a muito significativos, não minimizáveis ou de difícil minimização que põem em
causa a viabilidade ambiental do projecto.
Neste contexto, a CA considera que o Estudo Prévio da Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a
Sesimbra não reúne condições para poder ser aprovado.

Agência Portuguesa do Ambiente, 12 de Abril de 2011
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