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1

INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Estudo Prévio da “Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra”.
Este documento sistematiza a informação do EIA na selecção do corredor ambientalmente mais
favorável, visando a optimização dos traçados e conhecimento antecipado dos impactes ambientais
significativos. Assim, apresenta-se um resumo dos seguintes aspectos: a identificação do projecto; o
objectivo e justificação do projecto, os antecedentes do projecto, a descrição do projecto, a
caracterização do estado actual do ambiente onde se irá desenvolver o projecto, nas suas vertentes
natural (clima e meteorologia, geologia e geomorfologia, solos, uso actual do solo, recursos hídricos e
qualidade da água, qualidade do ar, ambiente sonoro, factores ecológicos e paisagem) e social
(condicionantes e ordenamento do território, património cultural, componente social e gestão de
resíduos), a avaliação de impactes ambientais previstos com a implementação do projecto e a
descrição das medidas de minimização dos impactes negativos identificados, a análise comparativa
de soluções de traçado e, por fim, a síntese conclusiva do estudo.
2

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

O projecto rodoviário da “Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra”, em fase de Estudo
Prévio, inclui o estudo de duas soluções de traçado rodoviário (Soluções 1 e 2) e de duas
alternativas a uma das soluções (Solução 2), designadas por Alternativa 2.1 e Alternativa 2.2.
O projecto em apreço tem como ano de início de exploração previsto o ano 2014, tendo sido considerado
o ano 2044, como o de horizonte de projecto.
O Estudo Prévio foi desenvolvido pela CENORPLAN – Planeamento e Projectos, Lda., sendo a
realização do Estudo de Impacte Ambiental da responsabilidade da Horizonte de Projecto - Consultores
em Ambiente e Paisagismo, Lda.. O período de execução do EIA decorreu entre Março de 2009 e Julho
de 2010, tendo existido a articulação necessária (entre ambas as empresas anteriormente citadas) com
o desenvolvimento dos trabalhos relativos ao Projecto Rodoviário. A EP – Estradas de Portugal, S.A.,
sob tutela do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, constitui a entidade
proponente.
O presente estudo ambiental, teve em consideração o Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, que
alterou e republicou o Decreto–Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio - diploma que aprovou o regime jurídico da
Avaliação de Impacte Ambiental, e teve em consideração a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril que fixa
as normas técnicas para a estrutura das peças que integram o Estudo de Impacte Ambiental.
3

OBJECTIVO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

O lanço rodoviário objecto do presente Estudo Prévio tem início no Nó de Coina da auto-estrada A2, e dá
continuidade para sul, em direcção a Sesimbra, ao lanço do IC 21 em funcionamento entre este nó e a
cidade do Barreiro. Assim, 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, estabelecendo um canal directo de acessibilidade
entre Lisboa e Sesimbra e articulando-se com eixo rodoviário urbano estruturante dos concelhos da
Margem Sul do Tejo.
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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 é uma necessidade há muito
reivindicada neste município.
Esta ligação, entre Coina e Sesimbra, apesar de não estar ainda referenciada no Plano Rodoviário 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. (…)”
4

ANTECEDENTES DO PROJECTO

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, foi desenvolvido em 2002 um estudo de Inserção Paisagística do Projecto da
“Variante à EN 378 – Ligação a Sesimbra e ao Porto de Abrigo”.
Há ainda a referir a elaboração de um estudo sobre “Alguns aspectos socioeconómicos e ambientais
sobre a finalização da construção da Variante à EN378” elaborado pela Câmara Municipal de Sesimbra
em Março de 2008. Neste documento foi apresentada uma perspectiva qualitativa e sintética sobre os
aspectos sociais, económicos e ambientais que envolvem a finalização da construção da Variante à
EN378, entre a zona da Carrasqueira e o porto de Abrigo de Sesimbra.
A elaboração do presente 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)

Na fase inicial, EVC, 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). Na 1ª fase do EVC foram estudados três Corredores, (designadas 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.
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
2
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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.
Da síntese conclusiva dos Estudos Ambientais na fase de Viabilidade de Traçados resultou a opção da
EP de abandonar a Solução 3 dado que se evidenciava como o traçado mais desvantajoso sob o ponto
de vista ambiental em geral, apresentando 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 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 integra duas alternativas (Alternativas 2.1 e 2.2).
5
5.1

DESCRIÇÃO DO PROJECTO
Apresentação e Localização

O projecto rodoviário da “Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra”, em fase de Estudo
Prévio, inclui o estudo de duas soluções de traçado rodoviário (soluções 1 e 2) e de duas
alternativas a uma das soluções (Solução 2) – Alternativas 2.1 e 2.2. Os traçados desenvolvem-se no
distrito de Setúbal, atravessando os concelhos de Barreiro (freguesia de Coina), Palmela (freguesia de
Quinta do Anjo), Seixal (freguesia de Fernão Ferro), Setúbal (freguesias de S. Simão e S. Lourenço) e
Sesimbra (freguesias de Quinta do Conde, Castelo e Santiago). A área atravessada pelas soluções do
troço rodoviário integra a região de Lisboa, tendo 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, e à Ligação ao Porto de Sesimbra ou Porto de Abrigo
com início no final das soluções.
Nas figuras 1 e 2, apresentadas seguidamente, pode visualizar-se a planta de enquadramento nacional e
regional do projecto e a planta de enquadramento administrativo do projecto, respectivamente.
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As soluções de traçado rodoviário estudadas são seguidamente apresentadas (assim como as
respectivas extensões):






Solução 1, com uma extensão aproximada de 21 661,7 m;
Solução 2, com uma extensão aproximada de 19 335, 9 m;
Conjugação da Solução 2 + Alternativa 2.1 + Solução 2, com uma extensão aproximada de
18 823,3 m;
Conjugação da Solução 2 + Alternativa 2.2 + Solução 2, com uma extensão aproximada de
19 899,4 m;
Conjugação da Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2 + Solução 2, com uma extensão
aproximada de 19 386,8 m.

A Alternativa 2.1 tem início ao km 6+800 e termina ao km 11+500 da Solução 2, com uma extensão
aproximada de 4187,4 m.
A Alternativa 2.2 tem início ao km 12+200 e termina ao 16+900 da Solução 2, com uma extensão
aproximada de 5 263,5 m.
Todas as soluções de traçado apresentam uma ligação à EN 378 na zona da Carrasqueira, referindo-se
que essa ligação apresenta uma extensão de 2 797,87 m com origem na Alternativa 2.2 e de 1532,08 m
com origem na Solução 2. No caso da Solução 1, esta ligação faz-se com a implantação de um nó (da
Carrasqueira).
Integra ainda o presente estudo prévio, a Ligação ao Porto de Sesimbra ou Porto de Abrigo com início no
final das soluções de traçado e uma extensão de 4+043,883 m. A Ligação ao Porto de Abrigo é uma via
que já existe actualmente, apresentando-se uma largura reduzida (cerca de 6 m), e não é pavimentada.
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.
Embora desenvolvendo-se 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.
Na figura 3, apresentada seguidamente, pode visualizar-se o esboço corográfico das várias soluções de
traçado em estudo.
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5.2

Descrição Sumária das Soluções do Traçado Rodoviário

A Solução 1 desenvolve-se numa extensão total 21 661.702 m com um perfil transversal tipo em quase
toda a sua extensão com duas vias por sentido, sendo que a partir do km 19+500 o traçado passa a
desenvolver-se até ao final com uma via por sentido sem separador central. 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 do qual 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. No
que diz respeito às características geométricas, o traçado apresenta características compatíveis com a
velocidade de 100 km/h e em perfil longitudinal assegura características que permitem a velocidade de
120 km/h.
A Solução 2 desenvolve-se numa extensão total de 19 335.898 m, com um Perfil Transversal Tipo de 2
x 2 vias desde o início até ao km 17+200 reduzindo após o Nó do Pinhal da Mesquita para um Perfil
Tranversal Tipo de 1 x 2 vias até ao final. O troço inicial coincide com a Solução 1 até ao Nó da Quinta
do Conde, divergindo desta Solução 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. Neste 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. Ao km 11+000 o traçado 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. De um modo geral, o traçado em planimetria apresenta
características compatíveis com a velocidade de 80 km/h e em perfil longitudinal assegura características
que permitem velocidades de 80 km/h e 120 km/h. 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, considerando o Perfil Transversal
Tipo da Solução 2 de 2x2 vias. O estudo desta alternativa é justificado 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. Os parâmetros geométricos
adoptados quer em planta quer em perfil longitudinal são compatíveis com a velocidade de 100 km/h.
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, considerando o Perfil Transversal Tipo da Solução 2 de 2x2 vias.
A combinação da Solução 2 com a Alternativa 2.2 traduz-se num aumento de extensão de cerca de 564
m 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. Os parâmetros
geométricos adoptados quer em planta quer em perfil longitudinal são compatíveis com a velocidade de
100 km/h.
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A Ligação à EN378 desenvolve-se numa extensão total de cerca de 2 797 m, no caso de ser escolhida a
Alternativa 2.2 para a Ligação do IC21 a Sesimbra, permitindo estabelecer a ligação do nó do Nó do
Pinhal da Mesquita, do tipo diamante, da Solução 2 (ao km 18+300) e da Alternativa 2.2 (ao km 3+700)
com a EN378 na Zona da Carrasqueira. No cenário da escolha da Solução 2 para a Ligação do IC21 a
Sesimbra, a Ligação à EN378 apenas terá um desenvolvimento de 1 630 m, ou seja o seu início
localizar-se-á na Rotunda 1 do Nó do Pinhal da Mesquita associado a esta Solução. Esta via apresenta
uma plataforma considerando uma via em cada sentido. A Ligação à EN378 apresenta características
geométricas em planta compatíveis com a velocidade 80 km/h.
A Ligação ao Porto de Abrigo 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 lento
no sentido ascendente num trecho sensivelmente entre os km 1+500 e 4+000.
5.3

Descrição Sumária das Características dos Traçados

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. No caso da Ligação do IC21 a Sesimbra,
foi considerada uma plataforma com duas vias em cada sentido praticamente em toda a sua extensão.
No final do traçado a plataforma diminui passando a considerar uma faixa única sem separador central e
uma via em cada sentido.
Relativamente a Nós e ligações à rede viária o projecto contempla os descriminados no Quadro 5.1,
para cada solução.
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Quadro 5.1 - Nós e ligações à rede viária
SOLUÇÃO

SOLUÇÃO 1

DENOMINAÇÃO

pK

Nó de Coina da A2

0+070

Nó com a EN10

2+939

Nó da Quinta do Conde

7+300

Nó de Ligação à EN 379

13+456

Nó da Carrasqueira (com a EN
378)

16+378

Nó de Almoinha

18+668

Rotunda com a EN 379

21+662

OBSERVAÇÕES
Reformulação do actual Nó permitindo acrescentar 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 Trompete ligando à EN 379 com uma Rotunda de
nível a norte de Maçã
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

Nó de Coina da A2

0+070

Reformulação do actual Nó permitindo a ligação directa para
Sul

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 com a EN 378

10+954

Nó do tipo diamante ligando à EN 378 (k 14) com duas
Rotundas de nível.

Nó do Pinhal da Mesquita

15+343

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

Rotunda com a EN 379

19+335

Ligação de nível entre a Ligação do IC 21 a Sesimbra /
Ligação ao Porto de Abrigo / EN 379

Nó da Quinta do Conde

0+606

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.

Nó do Pinhal da Mesquita

3+740

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

SOLUÇÃO 2

ALTERNATIVA 2.1

ALTERNATIVA 2.2

Nó do Pinhal da Mesquita
0+095
Alternativa 2.2

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

Ligação à EN378
Nó do Pinhal da Mesquita
1+260
Solução 2

Rotunda com a EN 379

0+000

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

Nó de Sentrão

2+235

Rotunda de nível com 4 ramos estabelecendo a ligação
entre a Ligação ao Porto de Abrigo e dois Caminhos
Municipais

Ligação ao Porto de
Abrigo
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No que se refere a previsões de Tráfego, 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. Foi realizado para um período de 30 anos, supondo que o ano de entrada em
funcionamento será 2014, e o horizonte de projecto 2044. Foram ainda referenciados neste estudo as
previsões para o ano de 2017. Para cada um destes cenários de combinações de soluções foram ainda
analisados três cenários de evolução de crescimento: Pessimista; Central e Optimista. Face à incerteza
das vias em estudo poderem vir a integrar subconcessões foram ainda estudados dois hipotéticos
cenários combinados com os anteriores considerando vias: Portajadas e Não Portajadas. Os valores
para cada uma das soluções de traçado correspondendo ao cenário de crescimento central e integração
subconcessões estão descritos no Quadro 5.2.
Quadro 5.2 - Previsão Considerando Vias Sem Portagem
2014

2017

2024

2034

2044

SOLUÇÃO 1

Sem Portagem
TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

A2 / EN10

16 816

10%

20 944

8%

24 844

8%

27 429

9%

28 333

10%

EN10 / Quinta do Conde

13 751

12%

16 356

10%

19 249

10%

21 201

11%

22 811

11%

Quinta do Conde / EN379

8 639

15%

10 482

13%

12 512

13%

13 906

13%

15 044

14%

EN379 / Carrasqueira

9 233

13%

11 415

11%

13 571

11%

15 025

12%

15 955

12%

Carrasqueira / Almoinha

13 006

15%

14 850

14%

17 014

14%

18 520

15%

19 902

15%

Almoinha / Zambujal

11 390

17%

13 066

15%

14 977

15%

16 329

16%

17 558

17%

Ligação a Sesimbra

8 919

14%

9 725

13%

11 088

13%

11 974

13%

12 875

14%

2014

2017

TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

TMDA

2034

2044

TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

A2 / EN10

14 340

6%

17 276

5%

20 273

6%

21 787

6%

24 740

6%

EN10 / Quinta do Conde

10 620

7%

12 567

6%

14 858

7%

16 758

7%

18 331

7%

Quinta do Conde / EN379

5 318

8%

6 421

7%

7 884

7%

9 195

7%

10 219

7%

EN379 / Carrasqueira

5 928

3%

7 199

3%

8 724

3%

9 913

3%

11 046

4%

Carrasqueira / Almoinha

11 218

11%

13 107

10%

14 992

9%

16 264

10%

17 620

10%

Almoinha / Zambujal

9 613

11%

11 336

10%

12 970

10%

14 089

11%

15 293

11%

Ligação a Sesimbra

7 611

8%

8 748

7%

9 955

7%

10 709

7%

11 482

7%

2014
SOLUÇÃO 2

2024

Com Portagem

2017

2024

2034

2044

Sem Portagem
TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

A2 / EN10

16 986

10%

20 881

8%

24 209

9%

26 724

9%

29 348

9%

EN10 / Quinta do Conde

14 168

11%

17 069

10%

19 870

10%

21 853

10%

23 630

11%
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Quinta do Conde / EN378

9 211

14%

11 197

12%

13 171

12%

14 631

13%

15 957

13%

EN378 / Pinhal Mesquita

17 720

12%

20 021

11%

22 899

11%

24 823

11%

26 789

12%

Pinhal Mesquita / Zambujal

15 244

13%

17 226

12%

19 704

12%

21 384

13%

23 112

13%

Ligação a Sesimbra /

8 342

14%

9 137

14%

10 406

13%

11 241

14%

12 074

15%

2014

2017

2024

2034

2044

Com Portagem
TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

TMDA

TMDA

%Pes

TMDA

%Pes

A2 / EN10

15 241

6%

18 307

6%

21 501

6%

23 775

6%

26 059

6%

EN10 / Quinta do Conde

12 308

7%

14 587

6%

17 351

6%

19 213

7%

20 989

7%

Quinta do Conde / EN378

7 509

7%

9 193

6%

11 176

6%

12 553

6%

13 888

6%

EN378 / Pinhal Mesquita

13 701

3%

15 409

3%

17 774

3%

19 267

3%

20 773

4%

Pinhal Mesquita / Zambujal

13 218

10%

14 805

9%

17 019

9%

18 513

10%

20 033

10%

Ligação a Sesimbra /

7 957

10%

8 742

10%

9 964

9%

10 741

10%

11 513

10%

A observação da taxa de crescimento entre 2017 e 2024 dever-se-á à entrada em funcionamento do
Novo Aeroporto de Lisboa, prevista para 2017 que se prevê venha a ser um pólo gerador de tráfego,
nomeadamente na Península de Setúbal.
No que respeita à Drenagem calcularam-se os valores de cálculo dos caudais de cheia e o respectivo
pré-dimensionamento das passagens hidráulicas associadas à Secção Corrente da Ligação do IC 21 a
Sesimbra, não se avaliando os caudais relativos a pequenos escoamentos, nas zonas entre os ramos de
nós e Restabelecimentos, para os quais foi considerado a secção mínima de 1.00m. A drenagem
longitudinal será detalhada em fases posteriores do estudo.
As Obras de Arte Especiais (viadutos) associadas a cada solução estão representadas no Quadro 5.3.
Quadro 5.3 - Obras de Arte Especiais
SOLUÇÃO

SOLUÇÃO 1

DENOMINAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTENSÃO

OBSERVAÇÕES

Viaduto A2.1

0+318

0+418

100 m

Nó A2 - Restabelecimento 2

Viaduto A2.2

0+134

0+233

99 m

Nó A2 - Ramo G

Viaduto 1.0

0+092

0+215

123 m

Ligação do IC 21 a Sesimbra – transposição
da auto-estrada A2

Viaduto 1.1

1+750

2+030

300 m

Associado a Vala

Viaduto 1.2

3+280

3+600

301 m

Transposição da Vala Real e da EN 10

Viaduto 1.3

13+760

14+255

496 m

Transposição da Ribeira da Pateira

Viaduto 1.4

15+070

15+155

90 m

Transposição da Ribeira de Vale Bom

Viaduto 1.5

17+270

17+365

91 m

Transposição da Ribeira da Ferraria
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SOLUÇÃO 2

Alternativa 2.1
Alternativa 2.2
Ligação à EN378

Viaduto A2.1

0+318

0+418

100 m

Nó A2 - Restabelecimento 2

Viaduto A2.2

0+134

0+233

99 m

Nó A2 - Ramo G

Viaduto 2.0

0+092

0+215

123 m

Ligação do IC 21 a Sesimbra – transposição
da auto-estrada A2

Viaduto 2.1

1+750

2+030

300 m

Associado a Vala

Viaduto 2.2

3+280

3+600

301 m

Transposição da Vala Real e da EN 10

Viaduto 2.3

9+825

10+000

156 m

Transposição da Ribeira da Pateira

Viaduto 2.4

14+960

15+090

128 m

Transposição da Ribeira da Ferraria

Viaduto 2.1-1

2+485

6+660

161m

Transposição da Ribeira da Pateira

Viaduto 2.2-1

1+550

1+800

266 m

Transposição da Ribeira da Ferraria

Viaduto L378-1

1+690

1+810

115 m

Transposição da Ribeira da Ferraria

As obras de arte correntes previstas nas diversas soluções de traçado encontram-se assinaladas no
Quadro 5.4, com a quantidade de obras e a sua tipologia.
Quadro 5.4 - Obras de arte correntes
Obras de Arte Correntes
Solução

Passagens Superiores

Passagens Inferiores

Passagens Agrícolas

Total

Solução 1

6

7

2

15

Solução 2

10

7

-

17

Alternativa 2.1

1

2

-

3

Alternativa 2.2

1

2

-

3

Ligação Porto Abrigo

-

1

-

1

No que respeita a Restabelecimentos, na Solução 1 prevê-se a necessidade de proceder ao
restabelecimento 13 vias do tipo Estradas Nacionais, Estradas Municipais e Caminhos Rurais, algumas
das quais associadas a nós do tipo diamante. As vias a restabelecer terão associadas 18 Obras de Arte
Correntes: 6 Passagens Superiores, 10 Passagens Inferiores e 2 Passagens Agrícolas.
Para a solução 2 prevê-se a necessidade de proceder ao restabelecimento 13 vias o tipo Estradas
Nacionais, Estradas Municipais e Caminhos Rurais, algumas das quais associadas aos nós de tipo
diamante. As vias a restabelecer (incluindo os ramos dos Nós) terão associadas 17 Obras de Arte
Correntes: 9 Passagens Superiores e 8 Passagens Inferiores.
Em cada uma das Alternativas 2.1 e 2.2, encontram-se previstos 3 restabelecimentos (uma passagem
superior e duas inferiores, em cada).
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O resultado dos Movimentos de Terras foi muito diferenciado, apresentando-se no quadro seguinte os
valores de balanço previstos no projecto.
Quadro 5.5 - Movimentos de terra previstos para as várias soluções (dois cenários)
COMPENSAÇÃO DE VOLUMES
(ESCAVAÇÃO – ATERRO)
Extensão

DECAPAGEM

ESCAVAÇÃO

ATERRO

SOLUÇÃO

Sem Ligação
Porto Abrigo

Com Ligação Porto
Abrigo

(m)

( m³ )

( m³ )

( m³ )

( m³ )

( m³ )

Solução 1

21 661.72

324 718

1 841 157

1 844 621

-3 465

422 366

Solução 2 + Ligação EN378

19 335.90

278 592

1 603 973

1 717 693

-113 720

312 112

Sol2 + Alt.2.1+ Ligação EN378

18 823.34

283 308

1 607 212

1 842 428

-235 216

190 616

Sol2 + Alt.2.2 + Ligação EN378

19 899.41

280 096

1 451 590

1 766 355

-314 766

111 066

Sol2 + Alt.2.1 + Alt.2.2 + Lig.N378

19 386.85

282 020

1 480 015

1 845 783

-365 767

60 064

Ligação Porto de Abrigo

4 043.91

39 182

470 057

44 225

425 831

-

Se não se considerar a Ligação ao Porto de Abrigo o balanço de terras é negativo (terão de obter-se
terras em empréstimo), afigurando-se a Solução 1 e a combinação da Solução 2 com as Alternativas 2.1
e 2.2 como mais equilibrada e a menos equilibrada. Se considerar a Ligação ao Porto de Abrigo o
empreendimento 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.
Na avaliação dos movimentos de terras foi considerada uma decapagem geral com uma espessura
média de 0.30 m tendo também sido considerada a espessura do pavimento correspondente à estrutura
flexível por ser aquela que habitualmente é escolhida em empreendimentos semelhantes.
Em termos de vedações, as mesmas serão especificadas na fase de Projecto de Execução, prevendose que o traçado da Ligação do IC21 a Sesimbra venha a ser vedado.
No presente troço rodoviário não se encontram previstas áreas de serviço e/ou de repouso.
6

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

No presente capítulo apresenta-se a caracterização do estado actual do ambiente onde se irá
desenvolver o projecto, nas suas vertentes natural (clima e meteorologia, geologia e geomorfologia,
recursos hídricos e qualidade da água, qualidade do ar, ambiente sonoro, sistemas ecológicos, uso
actual do solo e paisagem) e socioeconómico (aspectos socioeconómicos, planeamento e ordenamento
do território, condicionantes ao uso do solo, património cultural e gestão de resíduos).
Esta caracterização fundamentou-se no levantamento e análise de dados estatísticos, documentais
(incluindo cartografia) e de campo, relativos à situação existente ou prevista para a região, numa faixa
envolvente mínima de 1000 m para cada lado do eixo rodoviário (variável para cada um dos descritores
ambientais estudados). Foram igualmente estabelecidos contactos com entidades locais e regionais, de
forma a estabelecer um diagnóstico do estado do ambiente existente.
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Da análise climatológica, refere-se que a área em estudo apresenta um clima temperado, sendo a
temperatura média anual de 14°C. O quantitativo anual médio de precipitação é de 680,7mm e a
velocidade média do vento ao longo do ano é de 6,1 km/h. Os ventos notoriamente mais frequentes são
dos quadrantes Noroeste e Nordeste (25,6% e 24,4%, respectivamente) e as velocidades médias anuais
mais intensas são do quadrante Sul, com registos na ordem dos 11,8 km/h. O índice médio anual de
nebulosidade corresponde a uma nebulosidade média.
Em termos de Geomorfologia, os corredores de traçado do IC21, entre o Nó de Coina (A2) e Sesimbra
ocupam região caracterizada por paisagem morfológica aplanada, até cerca do Lugar do Pinhal de Cima,
próximo do final da alternativa 2.2 e relativamente acidentado na restante porção do traçado que inclui a
ligação ao Porto de Sesimbra. No outro trecho, desde o Nó de Coina até as proximidades do lugar do
Pinhal de Cima, o cenário geomorfológico é caracterizado por extensas planícies, suavemente
onduladas com variações de cota pouco significativas, mais ou menos dissecadas pela instalação de
rede hidrográfica. Os acidentes geomorfológicos com alguma expressão resumem-se às zonas baixas
das linhas de água da ribeira de Apostiça, ribeira da Pateira, ribeira de Ferraria e da Vala Real. No
intervalo do traçado, situado entre o km19+332 da Solução 2 e o fim da Ligação ao Porto de Abrigo, que
inclui a ligação ao Porto de Sesimbra, as condições morfológicas são mais expressivas com linhas de
água muito entalhadas e vertentes muito inclinadas, estabelecidas na dependência das formações
mesozóicas da serra da Arrábida que se estendem com orientação WSW – ENE, isto é, sensivelmente
normal à orientação do traçado neste trecho.
Em termos geológicos, na zona em estudo os depósitos aluvionares estão representados no leito de
cheia das principais linhas de água interessadas pelas soluções de traçado, nomeadamente em relação
com as ribeiras de Apostiça, da Pateira, da Ferraria e da Vala Real. Na aproximação aos terrenos
mesozóicos que ocorrem no corredor da Solução 1, km 14+000 e na Solução 2, km 17+000, afloram
pequenos retalhos de calcários margosos. Na Solução 1, cerca do km 13+500 e na Solução 2, km
17+000, ocorrem calcários e margas. A unidade cretácica atribuída ao Aptiano e Barremiano superior,
constitui pequeno afloramento na região de corredor do traçado cerca do km 13+500. Na região da
Solução 2, cerca do km 17+000, predominam calcários gresosos e grés, com níveis argilosos pouco
expressivos. Na Solução 2 entre os Kms 18+000 e 19+332, e ocorrendo em quase toda a Ligação ao
Porto de Abrigo, estão representados terrenos correspondentes à unidade jurássica do Titoniano e
Kimeridgiano. O Complexo pelítico carbonatado evaporítico (Margas de Dagorda) ocorre unicamente
perto do desenvolvimento do traçado da ligação ao Porto de Abrigo de Sesimbra, assim como abrange
alguns filões ou massas de rochas eruptivas que ocorrem com orientação mais ou menos paralelos à
orientação geral dos afloramentos jurássicos. Os “Depósitos de terraço” estão representados por
diversos retalhos nos diversos corredores dos traçados em análise, nomeadamente, até às proximidades
do km 17+000 da Solução 2.
Em termos de recursos minerais, o Concelho de Sesimbra caracteriza-se pela existência de um
conjunto apreciável de explorações ligadas à actividade extractiva, nomeadamente Pedreiras de Areia,
Argila e Calcário.
As explorações, existentes na área de estudo, que se encontram em actividade podem ser subdivididas
em dois grandes grupos conforme o tipo de produção e situação geográfica:


explorações de areias e argilas (na Herdade da Mesquita – Mata de Sesimbra) – no total, 8
empresas exploram estes recursos, numa área de 172 ha, tendo sido desenvolvido
recentemente um Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata se Sesimbra, com vista à
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ampliação das explorações e a projecção da reconversão dos solos actualmente destinados à
indústria extractiva após o período de exploração. As explorações de Areia e de Argila existentes
na Mata de Sesimbra, produzem areias e argilas para a construção civil, sendo responsáveis por
cerca de 40% do abastecimento da Área Metropolitana de Lisboa e por cerca de 10 a 15% da
produção nacional (produção equivalente a cerca de 200 veículos pesados por dia em média).
As explorações de Argila abastecem duas Cerâmicas que produzem tijolo (destinado à Área
Metropolitana de Lisboa e parte do Sul do País).


Exploração de calcário, núcleo do Calhariz, junto ao limite da área do Projecto Integrado do
Núcleo de Pedreiras da Mata se Sesimbra. Garante uma produção de 1.5 a 2 milhões de
toneladas por ano.

Em termos hidrogeológicos, as unidades litológicas predominantes ao longo do traçado representadas
por formações de fácies arenosa de idade pliocénica e miopliocénica, favorecem o estabelecimento de
aquíferos de permeabilidade por porosidade.
A análise dos solos da área de estudo concluiu que na área em estudo ocorrem “Cambissolos”,
“Fluvissolos”, Podzóis, “Luvissolos”, “Litossolos” e “Regossolos” combinados em diferentes proporções.
Ao nível da capacidade de uso do solo, encontram-se presentes todas as classes, predominado a
designada classe D que corresponde a solos com fraca aptidão agrícola.
Quanto aos recursos hídricos, as soluções do traçado em estudo desenvolvem-se na bacia hidrográfica
do rio Tejo, nas sub-bacias da ribeira da Apostiça, que abrange na sua totalidade o concelho de
Sesimbra e do rio Coina, que se desenvolve nos concelhos de Sesimbra, Setúbal, Palmela, Barreiro e
Seixal. Destacam-se como principais linhas de água as ribeiras de Apostiça, da Ferraria, da Pateira e o
rio Coina, referindo-se que na zona em que se desenvolvem os traçados existem diversas linhas de água
que serão transpostas pelos mesmos.
Do ponto de vista hidrogeológico as formações geológicas ocorrentes ao longo dos traçados em
estudo, apresentam características bastante distintas. As unidades litológicas predominantes ao longo do
traçado favorecem o estabelecimento de aquíferos de permeabilidade por porosidade.
Entre os usos de água da região em estudo, destacam-se a produção de água para consumo humano,
a rega e ainda o consumo industrial. No domínio do abastecimento público de água, as entidades de
gestão dos concelhos são a Câmara Municipal de Palmela, através da Divisão de Águas de
Abastecimento e Residuais (DAAR), assegura a gestão do serviço de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais e no Concelho de Setúbal a gestão e exploração das infra-estruturas de
abastecimento de água são concessionadas à sociedade Águas do Sado, S.A.. No concelho existem
quatro sistemas de abastecimento de água aos quais estão associados 15 reservatórios. Na área do
município de Sesimbra o abastecimento de água está a cargo dos Serviços de Águas da Câmara
Municipal. Na área do município do Seixal o abastecimento de água é assegurado pelos Serviços de
Águas da Câmara Municipal, através da exploração de captações de água subterrânea. Realça-se que
os traçados em estudo interferem com os perímetros de protecção do Núcleo de captações públicas
pertencentes às Águas do Sado - do Pinhal de Negreiros e com o perímetro de protecção de captações
pertencentes à Câmara Municipal de Sesimbra.

As fontes poluidoras de águas superficiais e subterrâneas, consideradas como potenciais são os
efluentes domésticos, caso não sejam tratados de forma adequada; a ETAR da Quinta do Conde,
através da rejeição de efluente tratado no rio Coina e os efluentes industriais resultantes sobretudo da
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actividade de pedreiras, metalúrgica e alimentação. Poderão ainda ocorrer situações de poluição difusa,
com origem na actividade agrícola. Assinala-se a ETAR da Quinta do Conde que se localiza a cerca de
600 m do início das soluções em estudo, a ETAR da Carrasqueira a cerca de 50 e 100 m das soluções 1
e 2, respectivamente, e a ETAR de Sesimbra localizada no final do traçado da Ligação ao Porto de
abrigo.
Quanto à qualidade das águas superficiais da zona em estudo, refere-se que os dados obtidos na
estação de amostragem localizada no rio Coina são e nos dois locais de amostragem na Ribeira da
Pateira são indicativos de uma água de qualidade razoável. A dados obtidos de qualidade das águas
subterrâneas são indicativos de uma água de boa qualidade, e tratam-se de águas duras, relativamente
à sua dureza, e medianamente mineralizadas, fracamente cloretadas e sulfatadas.
Em termos de qualidade do ar e com base na análise de um conjunto de dados de qualidade do ar,
obtidos na estação de monitorização de Paio Pires, concelho do Seixal, verifica-se o cumprimento dos
valores guia, valores limite, valores limite para a protecção da saúde humana, valores limite para a
protecção dos ecossistemas e limiares de alerta (estabelecidos na legislação e anteriormente
apresentados) para todos os parâmetros. De uma forma geral, refere-se então que os valores analisados
dos parâmetros de qualidade do ar não são indicativos da existência de um cenário de degradação da
qualidade do ar. Os traçados rodoviários em estudo desenvolvem-se numa zona de ocupação mista,
destacando-se a ocupação habitacional, as zonas florestais, as zonas agrícolas e áreas de exploração
de inertes. A existência de relevos naturais expressivos, como a ocupação agrícola e florestal da
envolvente directa do traçado exercem um efeito de barreira à dispersão natural dos poluentes
atmosféricos.
O ambiente acústico foi caracterizado através de medições dos níveis sonoros in situ, permitiram
identificar que, de um modo geral, nos locais com ocupação humana situados nas proximidades das
soluções de traçado previstas, se apresenta pouco perturbado.
Os receptores sensíveis mais próximos das soluções de traçado e, por isso, mais expostos à
incomodidade gerada pela emissão de ruído associado ao tráfego automóvel corresponde às situações
indicadas seguidamente. Nas proximidades da Solução 1 referem-se os seguintes aglomerados
habitacionais: Vila Amélia (a 105 metros do traçado, no mínimo), Quinta do Conde (a 30 metros do
traçado, no mínimo), Fontainhas (a 265 metros do traçado, no mínimo), Peru (a 200 metros do traçado),
Quinta dos Cedros (a 150 metros do traçado), Vale Bom (a 10 metros do traçado) Carrasqueira (a 20
metros do traçado, no mínimo), Pinhal do Cabedal (a 40 metros do traçado, no mínimo), Vale Figueiras
(a 20 metros do traçado, no mínimo), Vale Abelheira (a 50 metros do traçado, no mínimo), Zambujal de
Baixo (a 25 metros do traçado, no mínimo), Cova da Raposa (a 15 metros do traçado, no mínimo) e
Sentrão (a 25 metros do traçado, no mínimo). Também o Parque de Campismo de Vale Bom se localiza
nas imediações da Solução 1 (a cerca de 170 metros). Nos casos da Solução 2 e da conjugação da
Solução 2 com a Alternativa 2.1, indicam-se os seguintes aglomerados habitacionais mais próximos: Vila
Amélia (a 105 metros do traçado, no mínimo), Quinta do Conde (a 30 metros do traçado, no mínimo),
Carrasqueira (a 50 metros do traçado, no mínimo), Pinhal do Cabedal (a 50 metros do traçado, no
mínimo), Vale Figueiras (a 20 metros do traçado, no mínimo), Vale Abelheira (a 50 metros do traçado, no
mínimo), Zambujal de Baixo (a 25 metros do traçado, no mínimo), Cova da Raposa (a 15 metros do
traçado, no mínimo) e Sentrão (a 25 metros do traçado, no mínimo). No caso da conjugação da Solução
2 com a Alternativa 2.2 ou da conjugação da Solução 2 com as duas alternativas 2.1 e 2.2, acresce o
aglomerado habitacional das Fontainhas (a cerca de 65 metros de distância, no mínimo) e refere-se o
Pinhal do Cabedal a 55 metros de distância no mínimo.
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Na análise dos sistemas ecológicos a sobreposição dos elementos do projecto com os limites das
Áreas Classificadas permitiu verificar que a área em estudo coincide com o Parque Natural da Arrábida,
Sitio Arrábida/Espichel e Sitio da Lagoa de Albufeira. O Parque Natural da Arrábida representa um
refúgio para a flora calcícola e para comunidades vegetais sobre “terra rossa”, o único local conhecido
onde ocorre Convolvus fernandesii, um endemismo lusitânico e espécie prioritária. Esta área engloba
também um abrigo de criação de morcegos muito relevante para o morcego-de-peluche, sendo
igualmente importante para outras espécies de quirópteros, durante o resto do ano. Esta é também uma
área importante para a nidificação de populações representativas da avifauna rupícola, tais como o
falcão-peregrino ou a águia-de-Bonelli. Este é ainda um dos pouco locais em Portugal onde ocorre o
ocorre o lepidóptero Callimorpha quadripunctaria (espécie prioritária).
O Sitio Arrábida/Espichel engloba grandiosas arribas e falésias costeiras ocupadas por comunidades de
plumbagináceas endémicas e carrascais-zimbras de Juniperus turbinata subsp. turbinata. Esta área
alberga ainda vegetação de carácter reliquial tais como os matos dominados por Euphorbia pedroi. A
natureza calcária desta zona proporciona ainda a presença de lajes calcárias, vegetação casmofítica
associada a calcários, cascalheiras calcárias e inúmeras cavidades calcárias. As zonas de planalto são
ocupadas por uma densa cobertura arbustiva composta por tojais e urzais, tomilhais e carrascais e
singulares bosques de zambujeiro e alfarrobeira. Em zonas mais arenosas surgem comunidades
arbustivas de Juniperus sp. e pinhais bravos em dunas com sub-coberto bem conservado. As zonas de
costa sobranceiras à Arrábida são dominadas por fundos rochosos formando recifes e permitindo a
existência de grutas submersas ou semi-submersas.
A Lagoa de Albufeira corresponde a uma zona lagunar de água salobra que foi classificada em 1996
devido ao seu elevado interesse ornitológico. Foram observadas nesta área mais de 190 espécies de
aves, destacando-se destas as aves aquáticas, sendo que algumas espécies podem atingir elevadas
concentrações no Inverno, tais como caimão, galinha-d’água, mergulhão-pequeno ou galeirão.
No que respeita a flora, contabilizou-se um total de 358 espécies com potencial de ocorrência na área de
estudo, distribuídas por 67 famílias botânicas. As espécies arbóreas mais repesentativas na área de
estudo são o pinheiro e o sobreiro, sendo possível observar indivíduos adultos e regeneração natural
destas espécies um pouco por toda a área de estudo. No estrato arbustivo dominam as espécies dos
géneros Ulex, Erica e Halimium, sendo que na área mais a Sul, sobre áreas mais expostas e de solo
mais delgado, dominam o carrasco, o zambujeiro e a aroeira. Identificam-se, na área em estudo, 38
espécies de flora de maior interesse para a conservação, sendo que destas, 4 das quais são de
conservação prioritária (Armeria rouyana*, Convovulus fernandesii*, Jonopsidium acaule*, Thymus
camphoratus). Relativamente aos endemismos, verifica-se que 21 são endémicas do território português.
Quanto aos estatutos, 7 plantas são consideradas em perigo de extinção (Armeria rouyana*, Arnica
Montana, Centaurea africana, Convovulus fernandesii*, Halimium verticillatum, Narcissus calcicola,
Thymus carnosus) e 6 são consideradas raras (Arabis sadina, Convovulus fernandesii*, Iberis
procumbens subsp. microcarpa, Pseudarrhenatherum pallens, Thymus camphoratus*, Thymus
capitellatus).
Foram inventariadas para a área de estudo 194 espécies de elenco faunístico, sendo que 9 são anfíbios,
20 são répteis, 120 são aves e 45 são mamíferos. A proximidade de áreas classificadas, como a
Arrábida, Cabo Espichel e Lagoa Pequena, justificam a elevada percentagem de espécies importantes
para a conservação. A zona entre a interligação à EN378 e o marco geodésico da Mesquita, que engloba
parte da alternativa 2.1 (pk 2+300 a 4+187), solução 2 (10+100 a 15+500) e alternativa 2.2 (pk 0+000 a
3+200), corresponde a uma zona muito sensível para as aves aquáticas que se estende até à Lagoa de
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Albufeira. Na área de estudo existem 11 zonas de caça que ocupam uma área de 12560ha, sendo que
espécies com interesse cinegético confirmadas para a área de estudo são: Pato-real, Perdiz, Galinha
d'água, Galeirão, Pombo-das-rochas, Pombo-torcaz, Rola-brava, Melro, Tordoveia, Gaio, Gralha-preta e
o Saca-rabos.
Foram identificados 14 biótopos e 10 sendo que o biótopo dominante na área de estudo é o pinhal, e o
segundo biótopo mais frequente o humanizado correspondendo a 16,9% da área Alguns biótopos
ocorrem a apenas em alguns troços em estudo, como por exemplo o juncal que ocorre apenas na
solução base entre os pk 0+000 e 7+000 ou os afloramentos rochosos costeiros que estão presentes
apenas na ligação ao porto de abrigo de Sesimbra.
Relativamente aos Habitats, consideram-se:


Dunas fixas descalcificadas atlânticas que ocorre sobretudo junto ao nó da quinta do Conde e na
solução 1, junto à Quinta do Peru (pk 10+000 a 10+900);



Dunas com vegetação esclerófila da Cisto – Lavanduletalia que poderá ocorrer no nó da
Almoinha e no traçado da solução 1, junto ao Alto das Vinhas (pk 12+250 a 12+700);



Dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster que poderá ocorrer junto ao nó da
Quinta do Conde e no início da alternativa 2.1 (pk 0+315 a 0+720; 0+865 a 1+835), nó no de
ligação à EN 378, ao longo do traçado da alternativa 2.2 (pk 1+770 a 2+775; 3+245 a 4+470) e
no nó da Carrasqueira;



Charnecas secas europeias, Matos baixos de elevada percentagem de cobertura, dominados por
nanofanerófitos heliófilos adaptados à ocorrência de fogos de ciclo curto. Na área de estudo este
habitat ocorre no nó da Quinta do Conde, na solução 1, junto à Quinta do Peru (pk 17+340 a
17+860), junto ao nó de ligação à EN378 e ao nó de Almoinha.



Matagais arborescentes de Juniperus spp. que ocorre apenas na zona final da ligação ao porto
de abrigo de Sesimbra (pk 2+655 a 3+595).



Matos termomediterrânicos pré-desérticos que ocorre no final da solução base, junto ao
Zambujal (pk 20+755 a 21+661), e em grande parte do traçado da ligação ao porto de abrigo de
Sesimbra (pk 0+385 a 2+245).



Montados de Quercus spp. de folha perene ocorrem na solução 2 entre os pk 7+000 e 11+000 e
na solução 1, junto ao Alto das Vinhas (pk 12+070 a 12+885).



Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion ocorre associado à
Vala Real, junto ao nó de ligação à EN10 (pk 3+410 a 3+675), e na alternativa 2.2, junto à ribeira
da Ferraria (1+625 a 1+780).



Grutas não exploradas pelo turismo encontra-se representado pela Lapa do Forte do Cavalo (pk
3+370), sendo que toda a área de matos altos apresenta potencial para ocorrência deste tipo de
cavidades (pk 0+385 a 3+595).



Florestas-galerias de salgueiro branco e choupo branco ocorre num pequeno troço da galeria
ripícola da Vala Real, junto ao nó de ligação à EN10 (pk 3+500).
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Quanto às áreas de maior relevância ecológica, foram definidas três áreas de primeiro nível (Área A, B e
C) e duas de segundo nível (Área D e E):


Área A – Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea); Dunas com florestas de Pinus
pinea e ou Pinus pinaster;



Área B – Área de buffer definida em redor de um abrigo de importância nacional (Gruta do
Zambujal) de morcego-de-peluche, área também potencial para a nidificação águia-de-Bonelli;



Área C – Área definida como muito sensível para as aves aquáticas que nidificam na Lagoa
Pequena, como o goraz, o papa-ratos ou a garça-vermelha;



Área D – Área de ocupação dos habitats de interesse comunitário: Dunas com vegetação
esclerófila da Cisto-Lavenduletalia, Matagais arborescentes de Juniperus sp., Matos
termomediterrânicos pré-desérticos, Montados de Quercus spp. de folha perene e Pradarias
húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion;



Área E – Área limite de um buffer definido como sensível para aves de rapina.

Em termos de ocupação de solo, verifica-se a predominância de Uso Agrícola (Áreas Agrícolas, Áreas
de Olival, Áreas de Olival em conciliação com pomares e outras áreas agrícolas, Áreas de Vinha, Áreas
de Pomares, Outras Áreas Agrícolas), Uso Florestal (Pinhal, Carvalhal e carrascal, Eucaliptal, Sobreiral
(Montado), Outras Áreas Florestais), Áreas de Matos e Incultos (Pedreiras, Saibreiras, Outras Áreas
Degradadas ou Sem Cobertura Vegetal, Áreas Urbanas, Áreas Industriais e Comerciais, Áreas de
Equipamentos/Lazer/ Turismo;Planos de Água). Na faixa em estudo, é notório o predomínio do pinhal.
Os matos e os matagais localizam-se sobretudo na parte Sudeste da Mata de Sesimbra. Dentro dos
povoamentos puros, o pinheiro-bravo é a espécie mais representada, sendo as consociações de
pinheiro-bravo e sobreiro e de pinheiro-bravo e pinheiro-manso as formas de uso predominantes nos
povoamentos mistos. A ocupação agrícola e pastoril assenta, principalmente, nos prados e pastagens
permanentes, nas culturas de sequeiro e, em menor escala, na vinha, no olival e nas culturas hortícolas,
nomeadamente de batata, hortas e pomares. Dentro da Mata domina a grande propriedade,
caracterizando-se os solos por um coberto vegetal onde predomina o pinheiro e, em menor escala, o
pinheiro manso, o sobreiro e o eucalipto. A actividade agrícola e pastoril está confinada, principalmente a
quatro grandes propriedades, assumindo a pecuária a componente mais importante do sistema. Os
prados e as pastagens, assim como as culturas forrageiras estão associados, principalmente, à
produção pecuária e alimentação de ovinos e bovinos, incidindo, a comercialização, sobretudo sobre a
venda de carne bovino e ovino e sobre a exploração de leite e dos seus derivados, como por exemplo,
os queijos de Azeitão.
Em termos de uso urbano distinguem-se, na faixa em estudo, as seguintes zonas urbanas de
características tipo-morfológicas e funcionais distintas: zona de Fernão Ferro e Qt. do Conde, que
constitui uma área loteada ilegalmente, com urbanizações muito diferenciadas; a zona que se
desenvolve em círculo desde o Pinhal das Freiras à Quinta do Perú, na qual se situa a Mata de Sesimbra
e onde a ocupação urbana actual é muito escassa, sendo a zona com maiores expectativas e potencial
de ocupação para fins turísticos e de 2ª residência, ainda que com densidades globais muito baixas;
próximo do final dos traçados e da ligação ao Porto de Abrigo, surge a zona designada por “Concha de
Sesimbra”, onde se concentra a ocupação urbana do concelho de Sesimbra, que constitui o principal
pólo de turismo e lazer desta sub-região. A área em estudo caracteriza-se pela existência de um
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conjunto apreciável de explorações ligadas à actividade extractiva, nomeadamente Pedreiras de Areia,
Argila e Calcário.
Considerando a localização do traçado em estudo, distrito de Setúbal, atravessando o concelho do
Barreiro (freguesia de Coina), o concelho de Palmela (freguesia de Quinta do Anjo), o concelho do Seixal
(freguesia de Fernão Ferro), o concelho de Setúbal (freguesias de S. Simão e S. Lourenço) e o concelho
de Sesimbra (freguesias de Quinta do Conde, Castelo e Santiago), em termos socioeconómicos,
verificou-se que a população residente aumentou, em todos os concelhos, com excepção do Barreiro. A
análise da estrutura etária evidencia uma situação onde a população mais idosa apresenta alguma
importância, no entanto verifica-se que as faixas etárias mais jovens prevalecem bastante,
comparativamente com a faixa etária da população mais idosa. Na análise demográfica constata-se que
em todas as unidades em estudo, reflecte uma taxa de crescimento natural positiva, que traduz uma
evolução positiva da população. O concelho do Barreiro, Seixal e Setúbal apresentam uma maior
percentagem de população com níveis de instrução mais elevados que a sub-região Península de
Setúbal.
No concelho do Barreiro as principais actividades económicas estão ligadas ao comércio, indústria
transformadora (indústria química e de materiais de transporte), construção e alojamento e restauração.
No concelho de Palmela as principais actividades económicas estão ligadas 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. O Sector Terciário é
preponderante em todas as freguesias. No concelho do Seixal as principais actividades económicas
estão associadas à indústria siderúrgica, indústria de componentes electrónicos, comércio e serviços. O
concelho de Sesimbra, dada a sua localização periférica, assume ainda o peso ainda significativo,
embora decrescente, das actividades tradicionais na sua vida económica, tais como: a actividade
piscatória, a agricultura e a exploração de pedreiras.
A área em estudo localiza-se na Região de Turismo da Costa Azul, que abrange uma área
correspondente ao território de 13 diferentes municípios, localizados numa parte significativa da Área
Metropolitana de Lisboa e do Alentejo Litoral. Os principais produtos turísticos da Costa Azul (as ofertas
do turismo) são: o sol e o mar, o golf, as reuniões e os congressos.
O principal meio de transporte utilizado na deslocação, pelos residentes nos concelhos e freguesias em
estudo, é o automóvel ligeiro particular, sendo que também se verifica que uma percentagem
significativa da população que se desloca a pé, nos concelhos e freguesias em estudo.
No que se refere ao ordenamento do território, a área em estudo é interceptada pelas seguintes
classes:Espaços Urbanos e Urbanizáveis, Espaços Turísticos, Espaços de Recuperação e Reconversão
Urbanística, Espaços Industriais, Espaços de Indústrias Extractivas, Espaços Agrícolas, Espaços
Florestais, Espaços Agro-Florestais, Espaços Naturais, Espaços Naturais e Culturais, Espaços Canais,
Espaços Verdes Urbanos, Espaços de Usos Especiais, Espaços de Equipamentos / Serviços, Espaços
Periurbanos, Espaços de Transição, Espaços Militares e Espaços Portuários.
Da análise às condicionantes ao uso do solo, na área de desenvolvimento dos corredores, verifica-se
que as áreas de RAN se encontram dispersas pelo território, mas com uma expressão significativa
sobretudo nas várzeas associadas à Vala Real de Coina. As áreas classificadas como REN, vigentes na
área em estudo, correspondem às seguintes classes: Cursos de água e respectivos leitos; Áreas
estratégicas de protecção e recarga de aquíferos; Zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas
como zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos; Áreas de elevado risco
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de erosão hídrica do solo; Lagoas, lagos e respectivos leitos, margens e faixas de protecção; Arribas e
respectivas faixas de protecção. Na matéria de recursos florestais foi contactada, especial atenção será
dedicada à existência da Mata de Sesimbra onde se registam povoamentos puros. Ao longo do corredor
onde se desenvolve a infra-estrutura rodoviária em apreço, verifica-se a existência de interferências com
infra-estruturas da REN – Gasodutos, S.A., já que o gasoduto de gás natural de alta pressão se encontra
na zona da futura implantação do Nó de Coina. Refere-se ainda a existência do núcleo de captações de
água para abastecimento de Pinhal de Negreiros na envolvente próxima das soluções de traçado, o
atravessamento (pela Solução 2 e Alternativa 2.1, ainda que neste caso marginalmente) da área do
Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra e a ocupação (pela Ligação ao Porto de
Sesimbra) da Zona Especial de Conservação Arrábida / Espichel e, num pequeno troço do final desta
ligação, o Parque Natural da Arrábida.
No âmbito de Património Cultural, nos concelhos de Palmela, Seixal, Setúbal e Sesimbra, distrito de
Setúbal, proporcionaram boas condições para a instalação humana na região, desde épocas bastante
recuadas. A prospecção arqueológica selectiva foi desenvolvida numa faixa de 400 metros centrada no
eixo da via, ao longo de todos os traçados em estudo. Esta tarefa consistiu na identificação e
actualização dos dados patrimoniais inventariados durante a fase de levantamento bibliográfico e no
reconhecimento de eventuais áreas com interesse toponímico e fisiográfico.
Foram identificados quatro elementos patrimoniais (três sítios arqueológicos e uma ocorrência de valor
arquitectónico/etnográfico), ocorrências que remetem para realidades patrimoniais de natureza distinta.
Os sítios arqueológicos caracterizam-se por duas estações de ar livre, datadas do Paleolítico, onde
foram detectados vestígios de indústria lítica, e um conjunto de duas grutas naturais, datadas do
Neolítico, que terão sido utilizadas como necrópole. Já os elementos patrimoniais de cariz
arquitectónico/etnográfico referem-se ao Farolim do Forte do Cavalo/Forte de São Teodósio, classificado
como Imóvel de Interesse Público, situado em Sesimbra, junto à zona de falésia, e ainda em utilização
pela Marinha Portuguesa.
Assim, trata-se de uma área sensível, cuja riqueza histórica se encontra representada nos diversos sítios
arqueológicos, elementos arquitectónicos e estruturas de valor etnográfico, factores que contribuem para
considerar esta área como de grande sensibilidade patrimonial.
A área em estudo apresenta uma Paisagem com zonas homogéneas de Espaços Agrícolas e Planos de
Água; Espaços Urbanos e de Equipamentos; Espaços Florestais; Matos e Incultos e Arriba Litoral
Calcária / Baia de Sesimbra. Os Espaços Agrícolas e Planos de Água são espaços abertos,
correspondendo a prados e pastagens, a campos agrícolas e linhas de água ou lagoas/zonas húmidas,
surgindo, por vezes inseridos nos espaços florestais. São em geral, áreas com grande acessibilidade
visual a partir das vias de acesso e dos aglomerados populacionais existentes nas imediações e
apresentam uma capacidade de absorção média a baixa. Os Espaços Urbanos e de Equipamentos, são
espaços fechados, onde a presença de elementos construídos é mais marcante. Na faixa directamente
atravessada pelas soluções em estudo, o índice de ocupação humana é muitíssimo baixo. Os Espaços
Florestais são espaços fechados, com uma componente arbórea marcante, geralmente sobreiro, pinhal e
eucaliptal e que dominam grande parte da paisagem. A Arriba Litoral Calcária / Baia de Sesimbra, que
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 da Serra da Achada/Assenta /
Sentrão / Castelo, representa a unidade de paisagem com maior qualidade visual tendo em conta a
riqueza e diversidade ecológica e biológica que encerra. A ocupação florestal domina a matriz visual de
quase toda a paisagem atravessada pelos corredores em estudo, apresentando, no geral, grande
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capacidade de absorção visual. Será de referir, no entanto, a importância da “Mata de Sesimbra” e do
seu coberto florestal como “corredor verde” de grande importância para a região em análise. A paisagem
agrícola é, face ao predomínio da matriz florestal, muito específica e 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. Com elevada
importância em termos paisagísticos e ecológicos, destaca-se a mancha de carrascal e carvalhal,
atravessada pela Ligação ao Porto de Abrigo, encontrando-se, o troço final, no Parque Natural da
Arrábida e Sítio de Importância Comunitária, vulgo Arrábida/Espichel. Tal como referido anteriormente,
surgem, com peso negativo na qualidade visual da paisagem, um conjunto apreciável de explorações
ligadas à actividade extractiva, nomeadamente Pedreiras de Areia, Argila e Calcário.
Em termos de Gestão de Resíduos, a região em estudo encontra-se servida pelo sistema
multimunicipal de Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos da Margem Sul do Tejo (AMARSUL –
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A), que tem a concessão para o tratamento e
valorização dos resíduos sólidos urbanos dos 9 municípios da Margem Sul do Tejo.
7

AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

No Quadro seguinte é apresentada uma síntese dos impactes significativos e muito significativos, que
tem como objectivo sistematizar as situações mais relevantes, bem como das medidas de minimização a
adoptar para cada componente ambiental.
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Quadro 7.1 - Quadro síntese de impactes e medidas de minimização
IMPACTES

LOCALIZAÇÃO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Geologia e Geomorfologia

Riscos de erosão agravados
pela alteração da litologia
existente, através da
movimentação de terras

Afectação da geomorfologia
pela realização de
escavações e aterros com
alturas superiores a 10
metros (considerada
significativa) e superiores a
13 metros (considerada muito
significativa)

Considerável excesso de
terras sobrantes que serão
encaminhadas a vazadouro
ou elevado défice de terras
que serão retiradas de áreas
de empréstimo

Afectação de áreas de
exploração de recursos
minerais

Ao longo do traçado
Solução 1: 0+250 – 0+650 (10 m); 2+120 – 3+180 (11.5 m);
7+230 – 7+320 (10 m); 10+590 – 11+040 (10 m); 12+600 – 13+200
(16 m); 19+180 – 19+475 (11.5 m); 20+220– 20+530 (16 m);
20+700 – 20+840 (11 m); 21+230 – 21+650 (15 m).
Solução 2: 0+250 – 0+650 (10 m); 2+120 – 3+180 (11.5 m);
7+230 – 7+320 (10 m); 15+440 – 16+680 (10 m); 19+180 – 19+475
(11.5 m); 20+220– 20+530 (16 m); 20+700 – 20+840 (11 m);
21+230 – 21+650 (15 m).
Alternativa 2.1: 0+430 – 0+670 (10 m);
2+850 – 2+950 (13 m).
Ligação à EN378: 1+300 – 1+370 (13 m).
Ligação ao Porto de Sesimbra: 0+040 – 1+100 (13 m); 2+390 –
2+870 (11 m); 3+040 – 3+650 (20.5 m); 3+680 – 3+740 (11 m).
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 (com um
défice de terras da ordem dos 365.767 m3). Se considerar a
Ligação ao Porto de Abrigo o empreendimento 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 (com
um excesso de terras da ordem dos 422.366 m3).
- a solução 2, desenvolve-se em viaduto entre os km 9+820 e
10+000 (parte da área atravessada do PINPMS) e a directriz de
traçado aproxima-se da exploração da empresa Nunes & Nunes,
Lda – Produção de Argila (100 000 ton/ano) com Licença de
exploração de 20 de Novembro de 1992;
- a directriz de traçado encontra-se representada fora da área
licenciada para a exploração de inertes da empresa anteriormente
referida, contudo, considerando os taludes da faixa e a área de
expropriação, admite-se que venha a ocorrer a afectação directa
(ainda que marginal) desta exploração;
- a directriz de traçado da Alternativa 2.1 desenvolve-se em zona
marginal da área do núcleo de pedreiras, nas proximidades da
área licenciada para a exploração de inertes da empresa - A.Silva
& Silva – Cerâmica SA – Produção de Argila (50 000 ton/ano) Licença de exploração de 24 de Janeiro de 1994. A directriz de
traçado desta alternativa não intercepta a área licenciada para a
exploração, contudo, considerando os taludes da faixa e a área de
expropriação, admite-se que venha a ocorrer a afectação directa
(ainda que marginal) desta exploração.

Fase de Construção:
Deverá ser feita a fixação dos taludes friáveis para evitar ravinamento. Os taludes que apresentem contactos
litológicos devem possuir boa drenagem pois é de esperar o surgimento de nascentes, principalmente em
épocas de chuva.
Execução de decapagem do terreno nas zonas onde houver lugar a sua realização, em especial nos depósitos
coluvionares. O material removido na decapagem deverá ser conduzido a depósito para posterior reutilização
no revestimento dos taludes.
Deverão ser estabelecidos declives com a menor inclinação possível, tendo em consideração não só a
estabilidade geotécnica mas também as inclinações mais favoráveis para o revestimento vegetal.
O horizonte de solo orgânico presente ao longo da zona onde se insere o traçado, apresenta uma espessura
variável e está condicionado pelas formações aflorantes, o tipo e densidade da vegetação, o declive do terreno,
a hidrologia e o clima local.
Salienta-se no entanto, que nas zonas do traçado em que o aterro atinge alturas superiores a 3-4 m se
prescinde das operações de decapagem (mas não de desenraizamento). Nos troços de aterro sobre baixas
aluvionares também não se procede à decapagem e desenraizamento.
Preconiza-se que o material obtido da decapagem seja levado a depósito para posterior reutilização no
revestimento dos taludes de aterro e de escavação, sempre que as geometrias dos taludes o permitam.
Nas situações mais críticas, em que a alteração geomorfológica é muito significativa, para minimizar os
impactes originados pelas alterações à morfologia do terreno, será aconselhável adoptar inclinações que
permitam um recobrimento vegetal dos taludes, bem como estabelecer superfícies de transição e concordância
devidamente modeladas entre os taludes e as áreas adjacentes.
A execução de aterros pressupõe a compactação dos terrenos, afectando em particular as formações
aluvionares. A compactação promove a diminuição da permeabilidade e do grau de infiltração, com
consequente diminuição da recarga dos aquíferos.
O material removido na decapagem deverá ser conduzido a depósito para posterior reutilização no revestimento
dos taludes. Recomenda-se a decapagem de pelo menos os 20 cm superiores dos solos afectados, mas
sempre de acordo com as recomendações dos estudos de geotecnia.
A escassez de terras vegetais com características para revestimento de taludes impõe aproveitamento pleno
das terras existentes na linha do traçado, com colocação em depósitos provisórios em condições que garantam
a manutenção da sua característica de terras vivas.
No que se refere à afectação das explorações de inertes do núcleo de pedreiras da Mata de Sesimbra, e
reconhecendo-se a importância destas explorações para a manutenção do sector da construção civil da região
da Grande Lisboa e para a continuidade da indústria cerâmica da região, considera-se que, na Fase de
Projecto de Execução, deverão ser implementadas as seguintes medidas:

ajustar a directriz de traçado da Alternativa 2.1, na extensão que intercepta marginalmente a área do
PINPMS, com vista ao afastamento possível desta área com anulação do impacte negativo
anteriormente referido;

considerar e projectar uma maior extensão para o Viaduto sobre a Ribeira da Pateira (que se
desenvolve entre os kms 9+820 e 10+000, no presente Estudo Prévio), de forma a anular ou reduzir
consideravelmente a afectação da área do PINPMS, sobretudo na proximidade das explorações
actuais.

24

EP SA. LIGAÇÃO DO IC21 NO NÓ DE COINA (A2) A SESIMBRA. ESTUDO PRÉVIO
RESUMO NÃO TÉCNICO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
IMPACTES
LOCALIZAÇÃO

Riscos de instabilidade dos
taludes de aterro e escavação

Compactação do solo com
diminuição de porosidade e
diminuição da capacidade de
infiltração e do escoamento
em profundidade em áreas
circundantes
Eventuais derrames de
combustíveis ou óleos
Eventual ocupação de solos
agrícolas com estaleiros,
locais de deposição de
materiais e máquinas,
caminhos e acessos para
máquinas, veículos e pessoal

Ao longo do traçado

Ao longo do traçado

Ao longo do traçado

Locais de ocupação de estaleiro e infra-estruturas associadas

Destruição e/ou alteração da
qualidade e da capacidade de
uso agrícola do solo

Solos de classe A e B e áreas de RAN
Solução 1 afecta 39125 m2 de solos de classe B e 52760 m2 de
RAN;
Solução 2 afecta 2488 m2 de solos de classe A, 36153 m2 de
solos de classe B e 58940 m2 de RAN;
Solução 2 + Alternativa 2.1 afecta 2029 m2 de solos de classe A,
33286 m2 de solos de classe B e 76055 m2 de RAN;
Solução 2 + Alternativa 2.2 afecta 2437 m2 de solos de classe A,
33444 m2 de solos de classe B e 54765 m2 de RAN;
Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2 afecta 1812 m2 de
solos de classe A, 31988 m2 de solos de classe B e 71881 m2 de
RAN.

Degradação da qualidade do
solo através da deposição de
poluentes gasosos
produzidos pelos veículos
motorizados e de resíduos
resultantes do desgaste e
corrosão dos componentes
dos veículos

Ao longo do traçado

Alteração dos regimes de
escoamento dos cursos de
água devido, sobretudo à
instalação de estaleiros, à
circulação de maquinaria, e à
movimentação de terras
Atravessamento de linhas de

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de Exploração
Deverá ser executada uma vigilância atenta de possíveis fenómenos de instabilidade de taludes ou de sinais
precursores dos mesmos, de forma a equacionar atempadamente a necessidade de medidas de protecção
adicionais.
Solos

Fase de Construção:
Antes dos trabalhos de movimentações de terras, deverá ser executada a decapagem da terra viva, que deverá
ser depositada ao longo do traçado, em pargas, de altura não superior a 1,5 m e largura na base de 4,0 m,
semeadas com vegetação herbácea, como por exemplo o Lupinus luteus (tremocilha);
As terras armazenadas deverão ser reutilizadas na cobertura dos taludes;
A desmatação e limpeza do terreno deverão restringir-se apenas ao corredor e secção necessários para a
implantação da estrada; evitando a compactação e alteração de solos desnecessária;
Definição de um corredor de trabalho o mais estreito possível, a fim de evitar danos nos terrenos circundantes à
estrada;
Escolha criteriosa da localização dos estaleiros, zonas de depósito e empréstimo, os quais não deverão situarse em áreas classificadas como RAN ou REN, devendo também evitar-se outras áreas com uso agrícola.
Recomenda-se que, desde que possível, se utilizem as áreas correspondentes à plataforma da via e rotundas,
como zonas de estaleiros e / ou depósitos de materiais;
Definição e isolamento se possível das zonas de estaleiro;
Após o desmantelamento dos estaleiros deve proceder-se ao revolvimento de todas as terras compactadas
com os trabalhos de construção, para descompactação e arejamento do solo. Esta descompactação será
efectuada por intermédio de uma escarificação superficial, após a qual deverá ser aplicada uma camad a de
terra arável, seguida de revestimento vegetal com espécie adequadas à região;
Deverá efectuar-se o controle rigoroso na manutenção de veículos e máquinas de trabalho, de modo a evitar
derrames de óleos e combustíveis no solo.

Fase de Exploração:
No caso de derrame acidental de substâncias perigosas e do seu escoamento do pavimento, com consequente
contaminação dos solos envolventes à estrada, deve proceder-se à delimitação temporária da zona envolvente
ao derrame, evitando-se o seu uso para fins agrícolas.

Recursos Hídricos e Qualidade da Água
Na fase de Projecto de execução: Em fase de Projecto de Execução deverá ser aprofundado o estudo das
Passagens Hidráulicas procedendo-se à análise detalhada das condições de entrada dos caudais nas PH’s, de
forma a confirmar as capacidades de vazão, caso a caso.
Ao longo do traçado
A elaboração do Projecto de Drenagem deverá considerar o restabelecimento de todas as linhas de água, de
forma a evitar alterações nos regimes hídricos das bacias hidrográficas interceptadas e a manter as
características dos cursos de água actuais. O restabelecimento das linhas de água através de PH deve ser
efectuado de forma que a jusante não ocorram situações de aumento de velocidade de escoamento, evitando
Solução 1: Afluente do rio Coina - 1+900, 2+000 e 3+110; Rio
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LOCALIZAÇÃO
água e afectação das
Coina ou Vala Real - 3+415; Ribeira de Marchante - 4+200, 4+300;
respectivas galerias ripícolas
Ribeira da Pateira - 14+010; Vale Bom - 14+960; Afluentes da
Ribeira da Ferraria - 17+220; Ribeira da Ferraria - 17+650;
Afluentes da Ribeira de Aiana - 18+900, 19+135, 19+365; Ribeira
de Aiana - 19+400 e 19+575; Afluentes da Ribeira de Aiana 19+725; Ribeira de Aiana - 19+750 e Afluentes da Ribeira de Aiana
- 19+825, 19+950, 20+440, 20+510, 20+625, 20+940 e 21+250.
Solução 2: Afluente do rio Coina - 1+900, 2+000 e 3+110; Rio
Coina ou Vala Real - 3+415; Ribeira de Marchante - 4+200, 4+300;
Afluente da Ribeira da Pateira – 9+900; Ribeira da Pateira – 9+950;
Ribeira da Ferraria – 15+000; Afluente da Ribeira de Aiana –
16+700 e 16+950; Ribeira de Aiana – 17+150 e 17+400; Afluente
da Ribeira de Aiana – 17+550; Ribeira de Aiana – 17+600 e
Afluente da Ribeira de Aiana - 17+650, 17+750, 18+100, 18+250,
18+300, 18+550, 18+750, 19+050 e Ribeira da Ferraria na ligação à
EN378 ao 1+750.
Solução 2 + Alternativa 2.1: Afluente do rio Coina - 1+900, 2+000
e 3+110; Rio Coina ou Vala Real - 3+415; Ribeira de Marchante 4+200, 4+300; Ribeira da Pateira - 2+600 (Alternativa 2.1) e 2+650
(Alternativa 2.1); Afluente da Ribeira da Pateira - 2+900 (Alternativa
2.1); Ribeira da Ferraria - 15+000; Afluente da Ribeira de Aiana 16+700 e 16+950; Ribeira de Aiana - 17+150 e 17+400; Afluente da
Ribeira de Aiana - 17+550; Ribeira de Aiana - 17+600; Afluente da
Ribeira de Aiana - 17+650, 17+750, 18+100, 18+250, 18+300,
18+550, 18+750 e 19+050 e Ribeira da Ferraria - 1+750 da ligação
à EN378.
Solução 2 + Alternativa 2.2: Afluente do rio Coina - 1+900, 2+000
e 3+110; Rio Coina ou Vala Real - 3+415; Ribeira de Marchante 4+200, 4+300; Afluente da Ribeira da Pateira -9+900; Ribeira da
Pateira - 9+950; Afluente da Ribeira da Ferraria - 1+600 (Alternativa
2.2); Ribeira da Ferraria - 2+500 (Alternativa 2.2); Afluentes da
Ribeira de Aiana - 5+050 (Alternativa 2.2) e Afluente da Ribeira de
Aiana - 16+950; Ribeira de Aiana - 17+150 e 17+400; Afluente da
Ribeira de Aiana - 17+550; Ribeira de Aiana - 17+600; Afluente da
Ribeira de Aiana - 17+650, 17+750, 18+100, 18+250, 18+300,
18+550, 18+750 e 19+050 e Ribeira da Ferraria - 1+750 da ligação
à EN378.
Destaca-se o atravessamento de uma linha de água com uma
galeria ripícola mais sensível, correspondente à Ribeira da Ferraria,
pela Alternativa 2.2. ao km 1+775.
Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2:
Afluente do rio Coina - 1+900, 2+000 e 3+110; Rio Coina ou Vala
Real - 3+415; Ribeira de Marchante - 4+200, 4+300; Ribeira da
Pateira – 2+600 e 2+650 (alt 2.1), Afluente da Ribeira da Pateira –
2+900 (alt 2.1), 1+600 (alt. 2.2), Ribeira da Ferraria – 2+500 (alt
2.2), Afluentes da Ribeira de Aiana – 5+050 (alt 2.2) e 16+950;
Ribeira de Aiana - 17+150 e 17+400; Afluente da Ribeira de Aiana 17+550; Ribeira de Aiana - 17+600; Afluente da Ribeira de Aiana -

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
assim os processos erosivos dos leitos e das margens. Assim, a implantação das passagens hidráulicas será
efectuada com inclinação superior à crítica, a fim de garantir que a secção de controle seja a de montante, e
que a velocidade de saída seja a correspondente ao regime uniforme (4,5m/s).
Os órgãos de drenagem transversal da via deverão apresentar um diâmetro mínimo de 1,0m, e tipo “boxculvert”, com secção mínima de 2,00m, calculadas para um período de retorno de 100 anos, sem
estrangulamentos que provoquem aumento de velocidade de escoamento e consequente erosão dos leitos e
margens dos cursos de água.
Estes órgãos de drenagem deverão ser posicionadas de acordo com o sentido do escoamento das linhas de
água, ou seja, deverão ser inseridos no alinhamento original das directrizes das linhas de água, minimizando o
efeito barreira ao respectivo escoamento natural.
Em fase de projecto de execução, o projecto de drenagem deverá considerar, ainda, o facto de serem
evitadas, as descargas das escorrências da estrada em zonas hídricas sensíveis e imediações (perímetros de
protecção) das captações pertencentes às Águas do Sado - do Pinhal de Negreiros e pertencentes à Câmara
Municipal de Sesimbra.
Na fase de Construção: Durante os trabalhos nas linhas de água, deverá ser assegurado que o escoamento
natural se mantenha inalterado, devendo em todas as acções com interferência nos leitos ser tida em atenção
a protecção dos mesmos, bem como das respectivas margens e vegetação ripícola, caso exista.
Caso se verifique a obstrução total ou parcial das linhas de água, resultante do arraste de terras ou finos,
deverá proceder-se à sua limpeza imediata.
A localização dos estaleiros e dos locais de depósito de terras e resíduos deverá ser planeada de forma a
minimizar as incidências no meio, devendo localizar-se tão afastados quanto possível das zonas de aquíferos
de maior vulnerabilidade à contaminação, de leitos e margens de linhas de água. Se tal for inevitável, poderão
ser evitados os efeitos nocivos através da construção de sistemas apropriados de drenagem e tratamento das
águas residuais geradas em estaleiro.
As medidas consideradas essenciais para a preservação, manutenção e/ou recuperação das Galerias ripícolas
das Linhas de água, consoante o seu grau de conservação, são as seguintes:

Médio, Razoável e Mau:
- Usar preferencialmente caminhos existentes, alargando apenas o estritamente necessário ao
desenrolar da obra;
- Remoção imediata do material vegetal para evitar o assoreamento do curso de água e consequente
afectação da galeria ripícola;
- Evitar que as zonas intervencionadas sejam foco de invasão das galerias ripícolas por espécies
exóticas invasoras, implementando o plano de controlo de espécies de invasoras a definir em fase de
Projecto de Execução;
- As terras resultantes da terraplanagem inerente à abertura/alargamento dos acessos temporários
não deverão afectar a linha de água;
- Diminuir ao estritamente necessário a área de aterro do viaduto/ponte;

Médio:
- Executar um plano de monitorização de flora e vegetação, tal como preconizado no EIA, que inclua
pontos de amostragem nas linhas de água;
- Identificação, em fase anterior à obra, dos exemplares arbóreos a afectar.
Em fase de Projecto de Execução deverão ser reavaliadas as medidas de minimização propostas, podendo ser
reajustadas, caso se verifique necessário.
Durante a fase de exploração será necessário acompanhar a recuperação das galerias ripícolas no caso de
estas terem sido intervencionadas, de forma a assegurar o sucesso das medidas de minimização/compensação
propostas. Este acompanhamento deverá ser efectuado com base no plano de monitorização apresentado no
capítulo seguinte.
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17+650, 17+750, 18+100, 18+250, 18+300, 18+550, 18+750 e
19+050 e Ribeira da Ferraria - 1+750 da ligação à EN378.
Ligação ao Porto de Abrigo: Linha de água sem designação –
1+825, 2+325 e 3+650.
Solução 2: Charca – km10+450
Interferências com sistemas
Solução 2 + Alternativa 2.1: Charca (Pedreiras) – km2+900 (Alt.
de retenção de água
2.1)
Todas as soluções: Núcleo de captações públicas pertencentes às
Interferências e proximidade
Águas do Sado - do Pinhal de Negreiros - km 2+000 ao 2+100 a infra-estruturas de
Interferência directa em cerca de 100m com a Zona Alargada de
abastecimento público e
Protecção; Captação pública PS3 (fonte: C.M.Sesimbra) - km
respectivos perímetros de
5+250 – interferência directa com perímetro de protecção;
protecção
Captação pública PS4 (fonte: C.M.Sesimbra) - km 5+500 –
e
interferência directa com perímetro de protecção; Proximidade e
interferência com o perímetro de protecção da ETAR da
Interferência e proximidade a
Carrasqueira
infra-estruturas de tratamento
Alternativa 2.1: Captação pública RA07 (fonte: C.M.Sesimbra) - km
de águas residuais
1+750 da Alt.2.1 – interferência directa com perímetro de protecção
Afectação do nível freático
Ao longo do traçado
Acumulação de materiais
escavados nas linhas de
água e contaminação das
águas superficiais e
subterrâneas pelo
Ao longo do traçado
arrastamento de poluentes
originados pela utilização de
maquinaria e materiais
afectos à obra
Redução da infiltração e
aumento do escoamento
superficial, pela
Ao longo do traçado
impermeabilização dos
terrenos pelas faixas de
rodagem da nova rodovia
Efeito barreira aos
Ao longo do traçado
escoamentos naturais
Contaminação das águas
subterrâneas por descarga de
Ao longo do traçado
óleos, lubrificantes e
combustíveis no solo
Contaminação das águas
superficiais e subterrâneas
pela deposição de poluentes Ao longo do traçado
atmosféricos originados pelo
tráfego automóvel
Contaminação das águas
superficiais provocado pelas
Ao longo do traçado
escorrências da estrada

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
No caso de se verificar a desactivação da infra-estrutura em causa, propõe-se que todas as zonas
intervencionadas junto dos pilares sejam restabelecidas, restituindo a situação de referência precedente à
implantação do projecto.

Fase de Exploração: Observação e limpeza periódica dos órgãos de drenagem, de forma a controlar e evitar
os efeitos negativos do eventual assoreamento das passagens hidráulicas.
Manter em boas condições todos os revestimentos vegetais que vierem a ser executados nas espaldas dos
taludes de escavação ou de aterro, como medida de controlo da erosão dos taludes.
Assegurar a existência de cobertura vegetal nas áreas para onde irão ser lançadas as escorrências, dando
preferência às espécies de plantas que possuam sistemas radiculares extensos, uma vez que favorecem a
retenção de poluentes.
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LOCALIZAÇÃO
Degradação da qualidade do
ar, provocado pela
movimentação de terras e
veículos afectos à obra

Ao longo do traçado

Aumento de partículas em
suspensão no ar

Ao longo do traçado

Emissão de poluentes
atmosféricos libertados pelos
escapes dos veículos
automóveis

Ao longo do traçado

Aumento do nível sonoro
provocado pela
movimentação de veículos e
máquinas afectos à obra

Aumento do nível sonoro
provocado pela circulação
automóvel

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Qualidade do Ar
Fase de Construção: O estaleiro de apoio à obra deve ser localizado tão distante quanto possível das zonas
habitacionais e de habitações isoladas das imediações do traçado.
Delimitação com tapumes das zonas de intervenção da obra, sobretudo as que se localizam nas proximidades
de áreas de ocupação sensível.
Humidificação das terras e das superfícies dos terrenos durante as acções de movimentações de terras. Evitar
a ressuspensão de poeiras, sobretudo em zonas não pavimentadas da obra,, igualmente pela aspersão
periódica de água.
Cobertura das terras a transportar de e para a obra devem para a minimizar a emissão de poeiras durante o
transporte.
Os depósitos de terras na zona de obra devem ser cobertos a fim de evitar a dispersão de poeiras para as
áreas de imediação do traçado;
Lavagem dos rodados dos veículos e máquinas de apoio à construção, sobretudo à saída da zona de obra;
A preparação de betão e asfalto betuminoso deve ocorrer à maior distância possível das zonas habitacionais;
Os veículos e máquinas de obra devem ser sujeitos a uma cuidada manutenção a fim de evitar as emissões
excessivas e desnecessárias de poluentes para a atmosfera, provocadas por uma carburação ineficiente.
Em caso de necessidade de instalação de novas centrais de betão e betuminosos, estas deverão ser alvo de
processo de licenciamento.
Integração paisagística do traçado com manchas arbóreas e arbustivas como barreira física à dispersão de
poluentes do tráfego rodoviário.
Fase de Exploração: Adequada integração paisagística do traçado com objectivo de minimizar a emissão de
poluentes atmosféricos (gerados pelo tráfego rodoviário) na respectiva a envolvente.

Ambiente Sonoro
Fase de Construção: Seleccionar, na medida do possível, métodos construtivos e equipamentos pouco
ruidosos;
Garantir a presença em obra apenas de equipamentos com homologação acústica nos termos da legislação
aplicável e em bom estado de conservação;
Localização dos estaleiros em zonas afastadas de áreas com ocupação sensível, nomeadamente, de áreas
urbanas e turísticas;
Escolha criteriosa dos itinerários dos veículos afectos à obra visando minimizar a circulação através das áreas
acima referidas;
Nas proximidades da frente de obra e Zonas mais afastadas da
Caso os estaleiros fiquem situados nas proximidades de áreas sensíveis ao ruído, será conveniente prever a
frente de obra
instalação de barreiras acústicas e/ou envolventes atenuadoras em equipamentos mais ruidosos, visando
reduzir a propagação do ruído gerado;
Limitação, na medida do possível, das actividades mais ruidosas a realizar na proximidade de áreas habitadas,
ao período diurno (07-20h) e aos dias úteis;
Informação das populações afectadas sobre os objectivos e as características dos trabalhos em causa, bem
como dos prazos para a sua conclusão:
Realização de campanhas periódicas de monitorização do ruído gerado pelas actividades da obra nos locais
com ocupação sensível mais afectados.
Fase de Exploração: Considera-se assim necessária a adopção de medidas de minimização do ruído com
origem nas soluções de traçado, até ao ano 2024, designadamente, em 20 receptores de referência para a
Ao longo do traçado nos receptores sensíveis existentes na
Solução 1+Ligação ao Porto de Sesimbra e em 13 receptores para as restantes soluções analisadas.
envolvente próxima (habitações e outros locais de ocupação
As medidas de minimização do ruído aplicáveis na fonte de ruído consistem normalmente na aplicação de
sensível)
pavimentos (camada de desgaste) com características pouco ruidosas, sendo correntemente utilizados para o
efeito pavimentos de tipo Betuminoso Modificado com Borracha (BMB) ou porosos (“drenante”), que reduzem
as emissões do ruído da circulação rodoviária em cerca de 3 dB(A) relativamente a pavimentos correntes.
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Destruição directa do coberto
vegetal pela movimentação
de terras e instalação de
estaleiros
Destruição de habitats e de
biótopos adjacentes ao
traçado, e/ou sua
fragmentação. Salienta-se a
interferência com os habitats
prioritários (2150* - Dunas
fixas descalcificadas
atlânticas (Calluno-Ulicetea),
2270* – Dunas com florestas
de Pinus pinea e ou Pinus
pinaster e 6110 - * Prados
rupícolas calcários ou
basófilos da Alysso-Sedion
albi) e os habitats 6310 Montados de Quercus spp. de
folha perene, 92A0 –
Florestas-galerias de
salgueiro branco e choupo
branco
Contaminação do meio com
desperdícios da actividade de
construção, efluentes das
instalações sanitárias e
acumulação de lixos
Alteração do comportamento
das espécies faunísticas pela
presença humana
Eliminação de plantas
autóctones sensíveis aos
compostos utilizados através
da utilização de herbicidas e
cloreto de sódio para eliminar
vegetação que invada a linha
e bermas
Mortalidade por
atropelamento de espécies de

Ao longo do traçado

Ao longo do traçado

Ao longo do traçado

Ao longo do traçado

Ao longo do traçado

Ao longo do traçado

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Nos casos em que a aplicação de camada de desgaste com características pouco ruidosas não seja suficiente
para garantir o cumprimento dos limites regulamentares em todos os receptores a proteger, poderá considerarse necessária a adopção de medidas complementares para redução do ruído de tráfego, aplicáveis no meio de
propagação.
Este segundo tipo de medidas, que normalmente assumem a forma de barreiras acústicas, permite em
condições normais alcançar atenuações sonoras da ordem de 5 a 10 dB(A) e eventualmente superiores, nos
receptores a proteger, dependendo de factores e características específicas de cada situação.
Componente Biológica
Em fase de Projecto de Execução deverão ser minimizadas a afectação dos habitats mais relevantes para a
conservação, em particular os habitats prioritários.
Fase de Construção - Medidas de carácter geral
Numa fase prévia à construção da rodovia e acessos deverão ser promovidas acções de sensibilização
ambiental para os trabalhadores envolvidos na obra. A sensibilização deverá passar pelos cuidados a ter
durante o período em que estiverem no local, sendo extremamente importante que os trabalhadores
compreendam que após a conclusão das obras, a área intervencionada deverá ficar, do ponto vista ecológico,
igual ou melhor, do que antes do seu início;
Durante toda a fase de construção do projecto, deverá ser minimizado o impacte ecológico sobre a zona,
assegurando que a área a sofrer intervenção seja a definida em fase de projecto, de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes. É, assim, fundamental prospectar os valores florísticos da área e sinalizar
os acessos definidos com fitas coloridas ou outro tipo de material sinalizador, de forma a condicionar a
circulação de pessoal e maquinaria fora dos caminhos ou locais previstos e consequentemente afectação de
novos biótopos e espécies relevantes para a conservação passíveis de ocorrer na área. No final da obra a
situação inicial deverá ser reposta não permanecendo abertos tais acessos;
Sempre que possível, as intervenções na área de maior relevância C devem ser realizadas fora do período de
nidificação de espécies aquáticas que utilizem a área adjacente à Lagoa Pequena, ou seja, sugere-se que as
intervenções decorram entre final de Setembro e início de Março (Solução 2 - 7+000 a 11+000, Solução 2 11+000 a 17+000, Alternativa 2.1 e Alternativa 2.2). Caso seja possível, na zona do troço final da ligação ao
porto de Sesimbra (do nó de Sentrão ao final do traçado) os trabalhos não devem sobrepor-se à época de
nidificação das aves rupícolas, ou seja, sugere-se que sejam efectuadas as intervenções entre final de Julho e
início de Dezembro;
Recomenda-se ainda a minimização do ruído principalmente durante a altura crepuscular e a recolha de lixo
produzido pelas equipas de trabalho de modo a não perturbar e atrair mamíferos carnívoros e aves nocturnas;
Deverá ser evitado o derrame no solo de substâncias poluentes, como óleos, c ombustíveis, tintas, cimentos
etc., utilizando sempre que necessário áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame. Para
além disso, a descarga das águas resultantes da limpeza de betoneiras deverá ser efectuada em locais
destinados para o efeito;
Estabelecer um local de armazenamento adequado para todos os resíduos excedentes da obra, que não deve
localizar-se junto às áreas de maior relevância ecológica ou áreas classificadas, de modo a que durante e/ou
após a conclusão dos trabalhos estes sejam transportados para locais destinados para esse fim, não havendo
hipótese alguma de eles serem deixados na área de estudo;
A área a desmatar deverá ser apenas a essencial à execução da obra;
O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja estilhado, deverá ser prontamente retirado do
local, de modo a não constituir um foco/meio de propagação de fogo. Durante os meses de Verão deverá haver
na frente de obra material de combate a incêndio e deverá ser impedido o fogueamento, uma vez que, nesta
época o risco de incêndio é mais elevado;
Como acessos temporários deverão ser utilizados caminhos já existente ou, preferencialmente, a área da
própria via a construir;
As restantes estruturas temporárias de apoio à obra não deverão localizar-se em áreas classificadas ou áreas
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LOCALIZAÇÃO
elevado valor ecológico
Mortalidade e perturbação de
Ao longo do traçado
aves em migração

Perturbação de espécies
faunísticas de elevado valor
ecológico (efeito barreira)

Ao longo do traçado

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
de maior relevância ecológica.
Os trabalhos de terraplanagens e terraceamentos deverão ser iniciados logo que os solos estejam limpos,
evitando repetição de acções sobre a mesma área. As terras com qualidade resultantes destas acções deverão
ser separadas, com vista à sua posterior utilização na recuperação da vegetação em locais em que o solo foi
exposto. As terras retiradas de locais invadidos por espécies exóticas não deverão nunca ser utilizadas;
O restabelecimento e recuperação paisagística de toda a envolvente degradada deverão ser realizados após a
conclusão das obras, recorrendo exclusivamente a flora autóctone da região.
Fase de Construção - Medidas de carácter específico
Recomenda-se ainda que seja plantada uma área de quercíneas de folha perene (sobreiro) nunca inferior à
afectada pelo corte ou arranque multiplicada de um factor de 1,25. Estas áreas devem ser plantadas em zonas
próximas das afectadas, onde haja condições favoráveis à presença destas espécies. A realização desta
medida nunca deverá implicar a destruição de outros valores naturais;
Em fase de projecto recomenda-se a prospecção exaustiva de espécies florísticas mais relevantes passíveis de
ocorrer nos biótopos presentes na área de estudo), nas áreas alvo de intervenção; devendo o projecto ser
adaptado conforme os resultados obtidos, de forma a salvaguardar estas espécies;
Recomenda-se a prospecção e, caso se registe a sua ocorrência, efectuar a cartografia e delimitação do habitat
8310 na área a intervir entre o nó de Sentrão e o final do traçado;
Durante a fase de construção deverá haver acompanhamento sistemático por parte de um biólogo especialista
em flora e conhecedor dos valores florísticos da área, de forma a obstar à degradação desses mesmos valores,
quer eles estejam já referidos ou sejam encontrados durante o processo de construção;
Os afloramentos rochosos deverão ser salvaguardados, devendo ser evitada a sua afectação;
Deverá ser feito o controlo de exóticas nas áreas intervencionadas, proc edendo-se à remoção das mesmas,
segundo o disposto no Plano de Controlo de Exóticas.
Medidas a prever em fase de Projecto de Execução:
Sugere-se a colocação de vedações com rede de 1,70-1,80 m de altura, fixa ao solo e uma rede adicional de
malha fina (2x2 cm) sobreposta junto à base e do lado exterior da vedação principal, dobrada em “L” junto ao
solo, com 0,50 m de altura e 0,50 m de base. A base desta rede deverá ser recoberta com solo. O topo desta
rede poderá estar revirado para fora e para baixo de forma que os animais trepadores tenham dificuldade na
sua transposição. Não deve ser usado arame farpado em nenhum local da vedação.
Caso um animal consiga atravessar a vedação é importante que existam estruturas escapatórias que lhe
permitam abandonar a via. Estas rampas devem, portanto, permitir a saída do animal, mas nunca a sua
entrada. Estas estruturas devem ser colocadas junto à vedação, devendo ter uma altura mínima de 50cm e
estando coberta com terra ou cimento rugoso. Em locais de maior declive deve ser colocado um degrau do lado
de fora da vedação para que os animais possam descer a 2 tempos.
De forma a minimizar o efeito barreira causado pela dificuldade das espécies em atravessar a superfície da via
e respectiva vedação, é importante que sejam garantidas estruturas transversais que permitam o seu
atravessamento. Estas estruturas, embora possam ser construídas apenas destinadas ao atravessamento da
fauna, são, na grande maioria, adaptadas de outras estruturas com outras utilidades como o restabelecimento
de caminhos agrícolas ou as próprias passagens hidráulicas para drenagem de linhas de água. No caso de
serem passagens não específicas para a fauna, estas devem ser adaptadas de modo a serem eficazes para os
vertebrados que ocorrem na área de estudo.
Desta forma e para que as passagens sejam eficazes, deve ser garantido que estas possuam as características
óptimas para promover a sua utilização por parte da fauna. De um modo geral, devem fazer-se as seguintes
adaptações nas passagens previstas:
- o pavimento deve ser o mais parecido possível com o meio circundante, utilizando para tal o solo da área
envolvente;
- deve existir um corredor de vegetação arbustiva ou arbórea que oriente os animais até à passagem;
- as entradas e saídas devem ser bem visíveis.
Uso Actual do Solo
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Deverá ser definido um corredor de trabalho o mais estreito possível a fim de evitar danos nos terrenos
circundantes à estrada. De igual modo, a desmatação e limpeza deverão ser restritos apenas ao corredor e
secção necessários para a implantação da estrada, evitando a degradação e alteração de solos em áreas
desnecessárias;
Deverá proceder-se à definição prévia de uma rede de caminhos de acesso à obra e de circulação, evitando a
proliferação de trilhos;
Implementar a construção atempada de acessos alternativos e restabelecimentos de caminhos interrompidos
pela obra;
O método de desmonte a utilizar em todas as situações de escavação deverá ser optimizado, em particular
quando for necessário recorrer à utilização de explosivos. No caso de desmonte com explosivos nas
proximidades de zonas habitadas, os planos de fogo devem ter em conta os níveis de vibração definidos na
Norma Portuguesa NP 2074 – “Avaliação da Influência em Construções de Vibrações Provocadas por
Explosões ou Solicitações Similares”;
Na implantação dos estaleiros, zonas de apoio à obra e na construção das áreas de serviço, devem ser
evitados locais onde existam solos incluídos na Reserva Ecológica Nacional (REN), na Reserva Agrícola
Nacional (RAN) e/ou outras áreas de uso agrícola intensivo, devendo preferencialmente, localizar-se no interior
da área de intervenção ou em áreas degradadas. Devem, igualmente, evitar-se áreas do domínio hídrico, áreas
Ao longo do traçado em várias localizações – pomares e hortas,
onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente as áreas de
Inviabilização do uso agrícola, povoamentos mistos de pinhal e montado de sobro e zonas de
sobreiros e/ou azinheiras e proximidade de áreas urbanas. Devem privilegiar-se os locais de declive reduzido e
de uso florestal, de uma área
povoamentos puros de sobreiros e a área do “Núcleo de Pedreiras da com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos;
de extracção de inertes e de
Mata de Sesimbra” (esta interferida pela soluça 2 e alternativa 2.1).
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento
uma zona de uso turístico /
Refere-se também a interferência da Solução 1 com o “Projecto
em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela obra;
residencial previsto
Turístico Sustentável” do grupo Pelicano Investimento Imobiliário e da Dever-se-á limitar ao estritamente necessário o abate de espécies arbóreas e galerias ripícolas;
Espart, empresa de imobiliário do Grupo Espírito Santo.
Sempre que possível dever-se-á recorrer ao transplante de exemplares arbóreos, passíveis de tal operação, na
faixa a expropriar, para replantação dos taludes do novo traçado, em especial o transplante de sobreiros e
pinheiros; Reparação de todos os estragos causados, nomeadamente nas vias de comunicação, bens
imobiliários, terrenos agrícolas, muros, vedações e serviços afectados, em consequência das obras e desvios
de tráfego;
Após a conclusão dos trabalhos, os solos das áreas não pavimentadas dos estaleiros e/ou de circulação de
veículos e máquinas, deverão ser limpas e alvo de descompactação do solo, de forma a recuperarem mais
rapidamente as suas características naturais;
As terras sobrantes deverão ser conduzidas a locais de depósito devidamente licenciados para o efeito,
devendo evitar-se locais de interesse geológico, locais geomorfologicamente instáveis e áreas afectas à RAN e
REN. Salienta-se ainda que estas áreas deverão em fase de projecto de execução ser alvo de recuperação
paisagística.
Na fase de exploração:
No caso de derrame acidental de substâncias perigosas e seu escoamento do pavimento com consequente
contaminação dos solos envolventes à via, deverá ser delimitada a área envolvente à zona do derrame, cuja
dimensão dependerá da magnitude do derrame. Estes solos deverão ser submetidos a um período de
“isolamento” (cuja duração dependerá do seu grau de susceptibilidade à poluição e da sua capacidade
depuradora) evitando-se o seu uso para fins sensíveis, como é o caso da agricultura.
Sócio-Economia
Aumento da procura de mãoA localização dos estaleiros deverá ser criteriosamente escolhida, não devendo ser utilizados solos com boa
A nível local
de-obra
capacidade agrícola, especialmente os classificados como RAN e REN. Também devem ser excluídas desta
Aumento da actividade
localização a proximidade de áreas habitacionais. Esta medida também se aplica à localização das eventuais
A nível local
económica
áreas de depósito temporário de terras e materiais;
Definir previamente trajectos para circulação de máquinas e veículos afectos à obra, por forma e evitar o
Diminuição da qualidade de
trânsito desordenado e assim, melhorar as condições de segurança para trabalhadores e utentes da via pública.
vida da população nas
Ao longo do traçado
O trânsito da obra deverá ser feito pelas vias menos utilizadas ou por caminhos próprios. O plano de circulação
proximidades da frente de
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obra
Soluções 1 e 2: km 0+150 - Armazém de granulado para cães; km
0+400 – Armazém de contentores; km 0+775 – Ruínas; km 3+350 Armazém de materiais de construção; km 5+200 – Praça da entrada
principal do Golf da Quinta do Peru; km 5+725 – Armazéns agrícolas;
km 6+550 - Armazéns agrícolas; km 6+600 – Habitações; km 6+650 –
Habitações; km 6+700 – Garagem (afectação parcial)
Afectação de edificações e
Solução 1: km 15+600 - Habitação; km 15+850 – Habitação; km
proximidade a equipamentos
15+975 – Terreno de habitação; km 19+600 – Anexos de habitações;
colectivos
km 21+500 – Construção precária (venda de pedra rústica)
Solução 2: km 17+290 – Anexos de habitações
km 19+150 – Barracas (venda de pedra rústica)
Ligação ao Porto de Abrigo: km 0+250 – Habitações e barracões;
km 2+475 – Terreno de habitação (afectação parcial)
Refere-se também a proximidade a 11 equipamentos de uso colectivo
na proximidade dos traçados.

Alterações nas
acessibilidades – cortes e / ou
condicionamentos de trânsito

Melhoria das acessibilidades,
realçando-se que este
projecto insere-se no âmbito
das acessibilidades à futura
Terceira Travessia do Tejo.

Condicionamento de trânsito previstos nos seguintes locais: no Nó
de Coina com a A2, no Nó com a EN10, no Nó com a Quinta do
Conde, no Nó de Ligação com a EN379, no Nó da Carrasqueira
(com a EN378), no Nó de Almoinha e na Rotunda com a EN379.

A nível regional

Afectação de espaços
industriais, UOPG2 do
Ao longo do traçado
concelho de Setúbal, espaços
agrícolas, espaços canais,

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
a elaborar deverá contemplar a consulta da autarquia e outras entidades competentes;
Elaborar um plano de desvio de trânsito e de percursos alternativos para circulação rodoviária e pedonal, que
garanta a menor perturbação possível em termos de mobilidade da população e para o qual deverá ser
consultada a autarquia e outras entidades competentes. Este plano deverá ser divulgado atempadamente;
Sinalizar de forma adequada e esclarecedora a área de obra e respectivos acessos, procedendo à vedação
temporária das áreas de maior movimentação de solos, nomeadamente ao nível das escavações;
Não efectuar as actividades mais ruidosas junto das áreas habitacionais durante o período nocturno;
No caso de desmonte dos materiais com explosivos, deverão ser efectuados avisos prévios às populações
locais e à circulação. A sua execução deverá ter em conta os cuidados necessários para que não haja
afectação de habitações, pessoas e veículos;
Interferir o mínimo possível com caminhos e serventias actualmente utilizadas, prevendo atempadamente
alternativas, principalmente para os caminhos cortados de forma permanente;
Restabelecer de forma permanente todos os caminhos agrícolas e florestais cortados temporária ou
definitivamente;
Sempre que possível deverá ser utilizada mão-de-obra local na fase de construção, beneficiando a população
residente dos lugares próximos do empreendimento. Esta medida funciona como contrapartida pela afectação
que incide de forma mais directa sobre a população da área próxima da intervenção;
Informar, devida e atempadamente, a população local, das características do projecto e dos condicionalismos
que provocará ao seu dia-a-dia com especial incidência nas condições de segurança e limitações à zona de
obra, fazendo também referência aos seus objectivos, benefícios e calendarização prevista;
Deverá ser previsto um gabinete de atendimento público da população para recepção de eventuais
reclamações/comentários sobre as obras, no sentido de corrigir, de uma forma participada e atempada,
eventuais constrangimentos no quotidiano da população, como a mobilidade, ou outros aspectos relacionados
com a fase de construção. O gabinete deverá dispor de telefone, e, se possível, endereço electrónico para o
envio de reclamações/comentários;
Os veículos pesados afectos à obra, sempre que transportem terras e se verifiquem situações de vento forte ou
chuvas intensas, deverão circular com coberturas adequadas, que impeçam a dispersão de materiais;
Também deverá ser recomendada a circulação das viaturas afectas às obras com os faróis ligados em “médios”
durante o dia. Tal facto reduzirá a possibilidade de ocorrência de acidentes nas localidades atravessadas,
limitando ao mesmo tempo a perturbação do quotidiano dos habitantes dessas localidades;
Os acessos à obra e às áreas de estaleiro deverão ser mantidos limpos, evitando a sujidade do pavimento na
via pública através de limpezas regulares dos pneus dos camiões e máquinas;
A afectação de serviços (luz, telecomunicações, água e gás) deverá ser comunicada à população com a devida
antecedência e com informação (período e duração da afectação) que permita aos utentes aumentar a
percepção de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu quotidiano;
Reparar atempadamente todos os danos verificados no decurso das actividades associadas à obra, em
habitações e outras edificações;
Promover a formação e sensibilização dos trabalhadores, visando a importância do seu desempenho na
melhoria da qualidade ambiental na área afecta à obra.
Antes da entrada em funcionamento da estrada deverão ser recuperados os acessos temporários, bem como
estradas e caminhos danificados durante a realização das obras;
Assegurar medidas de minimização de ruído, nomeadamente piso menos ruidoso e barreiras acústicas, se
forem previstas situações de incomodidade sobre a população.

Planeamento e Ordenamento do Território
Na fase de construção:
Os materiais sobrantes da obra só poderão ser colocados em vazadouros autorizados pelas entidades oficiais
competentes, sendo da responsabilidade do empreiteiro todos os contactos para obtenção das autorizações,
bem como todos os custos envolvidos na operação;
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
espaços de equipamentos,
Para minimizar os efeitos negativos sobre os solos da RAN afectados pelo traçado, deverá ser efectuada a
espaços florestais, espaços
decapagem da terra arável dos solos, que deverá ser depositada ao longo do traçado, em pargas, de altura não
urbanos e urbanizáveis e
superior a 1,5 m e largura na base de 4,0 m, semeadas com vegetação herbácea;
áreas de protecção
Nas interferências com áreas incluídas na REN, recomenda-se a integração dessas áreas através de um
paisagística.
correcto revestimento vegetal com espécies autóctones, adequadas à região.
Interferência com o com o Plano de Urbanização da Quinta do Conde, A área a intervencionar deve ser reduzida ao mínimo indispensável, de forma a evitar afectações
desnecessárias;
com o Plano de Urbanização da Ribeira do Marchante, com o Plano
Deve haver um controle rigoroso na manutenção de veículos e máquinas de trabalho, de modo a evitar
Pormenor de AUGI n.º24 da Ribeira do Marchante e com a “Área de
derrames acidentais de óleos e combustíveis em solos de RAN;
Reconversão Urbanística do Pinhal do General, que será objecto de
Os materiais sobrantes deverão ser conduzidos a locais de depósito devidamente licenciados para o efeito,
um Plano de Pormenor). A interferência com áreas englobadas nas
devendo evitar-se áreas afectas à RAN e REN. A utilização de pedreiras ou areeiros abandonados existentes
Medidas Preventivas (MP) para os Espaços Agrícolas, Florestais,
nas proximidades da área em estudo, poderão ser opções a considerar. Salienta-se ainda que estas áreas
Agrícolas/Florestais e Turísticos no concelho de Sesimbra. A
Interferência com os Planos
deverão em fase de obra ser alvo de recuperação paisagística.
intercepção da área do Plano Pormenor da Zona Sul da Mata de
Municipais e Regionais de
Na fase de exploração:
Sesimbra (PPZSMS), havendo a que destacar os corredores
Ordenamento do Território
Os municípios deverão proceder ao controlo do uso do solo, de modo a não permitir o encosto à via de espaços
ecológicos atravessados, que, concretizam a estratégia de protecção
de urbanização ou outros que provoquem conflitos de usos.
ambiental estabelecida no Plano Regional de Ordenamento do
Território da Área Metropolitana de Lisboa, em função da distribuição
dos valores naturais, actuais e potenciais, e das necessidades de
revitalização biofísica. Note-se contudo que a ligação em apreço se
encontra prevista no Plano de Acessibilidades do concelho de
Sesimbra.
Condicionantes
2
Áreas de RAN atravessadas m
Evitar locais sensíveis, nomeadamente zonas de RAN e REN marginais do traçado, para depósito de terras
2
Solução 2: 58939,8 m
sobrantes e de depósito de materiais escavados a reutilizar na construção de aterros;
2
Solução 2 + Alternativa 2.1 + Solução 2: 76055,12 m
Evitar a localização dos estaleiros e outras áreas de apoio à obra, próximo dos cursos de água e pontos de
2
Solução 2 + Alternativa 2.2 + Solução 2: 54765,49 m
captação, bem como em zonas que apresentem o nível freático perto da superfície, em áreas de máxima
Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2 + Solução 2: 71880,8
infiltração, incluídas na REN e em áreas RAN;
2
Afectação permanente por
m
Evitar a utilização de terrenos agrícolas e/ou florestais, como áreas de instalação de estaleiros ou área de
2
atravessamento de manchas
Ligação ao Porto de Sesimbra: 14006,88 m
depósito de materiais, no decorrer das actividades de construção;
2
de Reserva Agrícola Nacional
Áreas de REN atravessadas m :
A localização dos estaleiros não deverá efectuar-se em áreas de fraca capacidade de absorção visual e de
2
e de Reserva Ecológica
Solução 1: 142341.9 m
elevada acessibilidade visual.
2
Nacional
Solução 2: 148754.3 m
Os materiais sobrantes da obra só poderão ser colocados em vazadouros autorizados pelas entidades oficiais
2
Solução 2 + Alternativa 2.1 + Solução 2: 150119.2 m
competentes, sendo da responsabilidade do empreiteiro todos os contactos para obtenção das autorizações,
2
Solução 2 + Alternativa 2.2 + Solução 2: 157202.1 m
bem como todos os custos envolvidos na operação;
Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2 + Solução 2: 157251.4
Efectuar a decapagem da terra arável dos solos, que deverá ser depositada ao longo do traçado, em pargas, de
2
m
altura não superior a 1,5 m e largura na base de 4,0 m, semeadas com vegetação herbácea;
2
Ligação ao Porto de Sesimbra: 54454.51 m
Nas interferências com áreas incluídas na REN, recomenda-se a integração dessas áreas através de um
Extensão total de zonas de caça atravessada por Solução (m)
correcto revestimento vegetal com espécies autóctones, adequadas à região;
Solução 1: 6620 m
A intervenção, nas áreas em estudo, deve ser reduzida ao mínimo indispensável, de forma a evitar afectações
Afectação de Áreas Sujeitas a
Solução 2: 8960 m
desnecessárias;
Regime Florestal / Recursos
Solução 2 + Alternativa 2.1: 4227 m
Deve haver um controle rigoroso na manutenção de veículos e máquinas de trabalho, de modo a evitar
Cinegéticos
Solução 2 + Alternativa 2.2: 10978 m
derrames acidentais de óleos e combustíveis em solos de RAN;
Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2: 8280 m
Os materiais sobrantes deverão ser conduzidos a locais de depósito devidamente licenciados para o ef eito,
Solução 1, ao pk 8+250, ao pk 10+000 (afectação marginal), entre o devendo evitar-se áreas afectas à RAN e REN. A utilização de pedreiras ou areeiros abandonados existentes
nas proximidades da área em estudo, poderão ser opções a considerar. Salienta-se ainda que estas áreas
pk 10+500 e pk 12+125, lado esquerdo (afectação marginal), ao pk
Afectação de Áreas de Sobro
deverão ser alvo de recuperação paisagística, de acordo com projecto a desenvolver em fase de construção;
12+875 e entre o pk 15+000 e 15+125.
O restabelecimento das infra-estruturas afectadas durante a fase de construção deverá ser efectuado assim
Solução 2: entre os pk 9+375 e 9+500
que possível, de modo a minimizar o impacte provocado nas populações próximas aos traçados;
Afectação da Rede Viária
Todas as soluções: A2 – pk 0+000; Estradas Municipais – pk0+335,
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4+770, 6+690; Caminho Municipal – pk 0+560, 1+200; EN10 –
3+325.
Solução 1: Caminhos Agrícolas – pk 7+989, pk10+266; EN379 –
pk13+456, pk 21+662; Caminhos Municipais – pk 15+575,
pk17+865, pk 18+675; EN378 – pk 16+378; Estrada Municipal – pk
16+378.
Solução 2: Caminhos Agrícolas – pk 8+165, pk 12+850;EN378 –
pk10+950; Caminho Municipal – pk15+575; Estradas Municipais –
pk 16+350, pk 17+154; EN379 – pk 19+336.
Alternativa 2.1: Caminho rural – pk 1+350; EN378 – pk 3+425.
Alternativa 2.2: Caminhos Agrícolas – pk 0+550, pk 2+705; EN379 –
pk 3+875.
Ligação ao Porto de Abrigo: EN379 – pk 0+000; Estradas
Municipais pk1+175, pk 2+250.
Todas as soluções: Núcleo de captações públicas pertencentes às
Interferências e proximidade
Águas do Sado - do Pinhal de Negreiros - km 2+000 ao 2+100 a infra-estruturas de
Interferência directa em cerca de 100m com a Zona Alargada de
abastecimento público e
Protecção; Captação pública PS3 (fonte: C.M.Sesimbra) - km
respectivos perímetros de
5+250 – interferência directa com perímetro de protecção;
protecção
Captação pública PS4 (fonte: C.M.Sesimbra) - km 5+500 –
e
interferência directa com perímetro de protecção; Proximidade e
interferência com o perímetro de protecção da ETAR da
Interferência e proximidade a
Carrasqueira
infra-estruturas de tratamento
Alternativa 2.1: Captação pública RA07 (fonte: C.M.Sesimbra) - km
de águas residuais
1+750 da Alt.2.1 – interferência directa com perímetro de protecção
Gasoduto existente no inicio do traçado (Nó de Coina), comum a
todas as soluções.
Núcleo de Captações de Pinhal de Negreiros entre o km 1+974 e o
km 2+202 (228metros) da Solução 1, Solução 2, Solução 2 +
Alternativa 2.1, Solução 2 + Alternativa 2.2 e Solução 2 +
Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2;
Empreendimento Turístico e Campo de Golfe da Quinta do Peru
entre o km 5+170 e o km 5+343 (173 metros) da Solução 1,
Solução 2, Solução 2 + Alternativa 2.1, Solução 2 + Alternativa 2.2
e Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2;
Limite do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra
Afectação de condicionantes
(PPZSMS) entre o km 6+870 e o km 15+305 (8435 metros) e entre
interceptadas pelos traçados
o km 16+355 e o km 17+874 (1519 metros) da Solução 1; entre o
em estudo.
km 6+870 e o km 15+595 (8725 metros) da Solução 2; entre o km
6+870 (solução 2) e o km 0+820 (Alternativa 2.1); entre o km 1+220
e o km 2+090 (870 metros), entre o km 3+939 e o km 4+187
(248metros) da Alternativa 2.1; entre o km 0+000 e o km 3+905
(3905 metros) da Alternativa 2.2;
Limite do Empreendimento Turístico Greenwoods Ecoresorts
(ESPART/ Pelicano) entre o km 9+748 e o km 12+090 (2342
metros) (ocupação marginal) e entre o km 16+380 e o km 16+920
(540 metros) da Solução 1;
Área do Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de
Sesimbra (PINPMS) entre o km 9+705 e o km 10+067 (362 metros)

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Se ocorrerem danos não previstos nas infra-estruturas existentes, deverá ser efectuada a sua reparação num
período máximo de 24 horas, assim como, disponibilizado abastecimento alternativo.
Durante a fase de exploração do traçado, o município deverá proceder ao controlo do uso do solo, de modo a
não permitir o encosto à via de espaços que provoquem conflitos de usos.
Deverá ser definido um corredor de trabalho o mais estreito possível a fim de evitar danos nos terrenos
circundantes à estrada. De igual modo, a desmatação e limpeza deverão ser restritos apenas ao corredor e
secção necessários para a implantação da estrada, evitando a degradação e alteração de solos em áreas
desnecessárias;
Deverá proceder-se à definição prévia de uma rede de caminhos de acesso à obra e de circulação, evitando a
proliferação de trilhos;
Na implantação dos estaleiros, zonas de apoio à obra e na construção das áreas de serviço, devem ser
evitadas áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente as
áreas de sobreiros e/ou azinheiras e proximidade de áreas urbanas. Devem privilegiar-se os locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos;
Para a construção das rotundas e restabelecimentos previstos no Estudo Prévio, deverá prever-se, na fase de
Projecto de Execução, um planeamento de desvios de tráfego que garantirá as adequadas condições de
segurança e de convivência com o trânsito de veículos e peões, para que o desconforto e os prejuízos gerados
sejam o menor possível e sempre que necessário a colocação de resguardos laterais para a protecção contra
quedas nos acessos pedonais localizados na área afecta à obra;
Na rede viária interceptada e utilizada para acesso à obra deverá existir sinalização: painéis de trânsito
condicionado no início de cada desvio de tráfego e um sinal de limite de velocidade de 40 km/h;
Deverá ser reduzida a circulação de veículos pesados junto às áreas adjacentes à obra com usos sensíveis,
especialmente nas horas de maior congestionamento, bem como a programação e a articulação dos sentidos
de circulação das saídas com circulação rodoviária e pedonal;
Deverão ser adoptadas medidas que visem minimizar a afectação da mobilidade da população (quer rodoviária,
quer pedonal) e da acessibilidade a bens e serviços, nomeadamente assegurar a acessibilidade da população a
áreas residenciais adjacentes à obra;
A manutenção em boas condições do pavimento, da sinalização e das guardas de segurança contribui
igualmente para a redução do risco de acidentes.
Em fase de projecto de execução, o projecto de drenagem deverá evitar, sempre que possível, as descargas
das escorrências da estrada em zonas hídricas sensíveis, realçando-se que deverá ser interdita a descarga no
interior dos perímetros de protecção das captações pertencentes às Águas do Sado – de Pinhal de Negreiros –
e pertencentes à Câmara Municipal de Sesimbra;
A localização dos estaleiros deve preferencialmente coincidir com zonas já impermeabilizadas e que tenham
sido abandonadas. No caso de terem que ser construídos de raiz, estes deverão ser devidamente
impermeabilizados, devendo localizar-se em locais afastados de linhas de água e fora dos perímetros de
protecção das captações;
Na fase de obra, todas as intervenções junto às infra-estruturas de abastecimento e saneamento devem ser
efectuadas de forma cautelosa, evitando a respectiva afectação. Os acessos às mesmas devem ser
salvaguardados ou imediatamente restabelecidos, sempre que se evidencie necessária a respectiva afectação.
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IMPACTES
LOCALIZAÇÃO
da Solução 2; entre o km 1+650 e km 1+800 (150 metros) e entre o
km 2+315 e o km 2+360 (45 metros) (ocupação marginal) da
Alternativa 2.1;
Zona Especial de Conservação Arrábida/ Espichel – Sítio
PTCON0010 entre o km 0+000 e o km 4+044 da Ligação ao Porto
de Sesimbra.
Parque Natural da Arrábida
Atravessamento por todas as soluções de linhas de água incluídas
no Domínio Público Hídrico, como sendo:
Afectação de domínio público
- Ribeira da Apostiça / Pateira
hídrico por atravessamento
- Ribeira de Aiana
das linhas de água neste
- Ribeira da Ferraria
incluídas
- Vala real
- Linhas de água que desaguam directamente no mar, no troço de
ligação ao Porto de Sesimbra
Tuberal - A 200 m Oeste da Alternativa 2.2, ao PK 0+980.
Forte do Cavalo - A 200 m Este da Ligação ao Porto de Abrigo, ao
PK 4+000
Farolim do Forte do Cavalo/Forte de São Teodósio - Área de
protecção de 50 m, o Traçado a Sul da Ligação ao Porto de Abrigo,
ao PK 3+950.
Afectação directa de
elementos patrimoniais

Grutas do Forte do Cavalo - A 5 m Sul da Ligação ao Porto de
Abrigo, ao PK 3+800.

Impactes associados à
produção de resíduos

Ao longo do traçado

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Para a gestão de bens do domínio público hídrico, de acordo com a legislação em vigor, efectiva-se necessário
fazer um requerimento de pedido de licença de utilização dos afectados às entidades competentes,
designadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - Lisboa e Vale do Tejo, a ARH do
Tejo e do Alentejo.

Património
Considerar a área de protecção de 50 m a partir dos limites do elemento patrimonial - Farolim do Forte do
Cavalo/Forte de São Teodósio, classificado como Imóvel de Interesse Público.
Adopção de medidas de integração paisagística para a faixa de rodagem nos primeiros 300m de traçado da
ligação ao Porto de Abrigo, indicando que a intervenção deverá incidir na composição do pavimento, devendo
ser seleccionados inertes com uma tonalidade mais próxima da cor das rochas existentes na envolvente,
dispensando-se a coloração proposta para as faixas de rodagem
Após os trabalhos de limpeza e desmatação seja efectuada uma prospecção sistemática da zona de modo a
aferir a existência ou não de vestígios arqueológicos respeitantes ao elemento patrimonial - Grutas do Forte do
Cavalo. Se forem identificados vestígios dever-se-á então proceder à sua sinalização, tarefas de registo em
campo (memória descritiva, recorrendo a testemunhos orais e caracterização arqueológica, e registo
pormenorizado) e pesquisa bibliográfica procurando definir um enquadramento histórico-cultural e social.
A construção do projecto terá que ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as
operações que impliquem movimentações de terras, em qualquer fase.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções arqueológicas sistemáticas, no
solo livre de vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios
arqueológicos, numa fase prévia à escavação.
Quaisquer observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de
Acompanhamento. No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios mensais e
um relatório final, consoante a dimensão e duração do projecto.
Efectuar a sinalização, protecção e vedação da área de protecção de cada elemento patrimonial de cariz
arqueológico, com estacas e fita sinalizadora, regularmente repostas e ter cerca de 50 m em torno do limite
máximo do elemento.
Quanto aos elementos patrimoniais identificados de cariz arquitectónico, apenas será necessário sinalizar
aqueles não se localizem dentro da malha urbana das povoações onde estão inseridos.
Resíduos
Devem ser estudados e definidos cuidadosamente os locais e possibilidades para depósito definitivo de terras
escavadas em função das suas características, minimizando, tanto quanto possível, a distância entre a zona
afecta à obra e o depósito definitivo;
Deve ser elaborado pelo empreiteiro (aquando da definição do sistema de gestão ambiental da obra) e
implementado na fase de construção um plano específico de gestão de resíduos;
O empreiteiro será responsável pelo cumprimento da legislação em vigor, relativamente à gestão de resíduos,
designadamente o Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro e a Portaria n.º 818/97 de 5 de Setembro bem
como o Decreto-Lei n.º 88/91 de 23 de Fevereiro e a Portaria nº 1028/92, de 5 de Novembro (no que se refere
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IMPACTES
LOCALIZAÇÃO

Impactes associados à
produção de resíduos
provenientes dos próprios
veículos que circularão na
estrada ou transportados pelo
vento e que se acumularão
no separador central, bermas
e taludes
Diminuição da visibilidade
junto das zonas de
terraplenagens e deposição
no coberto vegetal
Introdução de elementos
“estranhos” no ambiente
tradicional, em especial nas
áreas previstas para estaleiro

Modificação das estruturas
visuais existentes, em
especial devido à introdução
de aterros e escavações

Ao longo do traçado

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
aos óleos usados) e a Portaria n.º 335/97 de 16 de Maio (referente ao transporte de resíduos);
Serão expressamente proibidas as queimas a céu aberto de qualquer tipo de resíduos produzido na obra;
As operações de desmatação devem ser correctamente realizadas por forma a evitar a permanência dos
resíduos gerados no local, devendo estes ser conduzidos, preferencialmente, a valorização orgânica;
Os resíduos de construção equiparáveis a resíduos industriais banais devem ser objec to de uma pré-triagem e
acondicionamento temporário adequados, sendo depois conduzidos a entidades de tratamento e valorização
(reciclagem) licenciadas pelo Instituto de Resíduos;
Os resíduos equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos, produzidos nos estaleiros de apoio à obra
(nomeadamente, nos escritórios, refeitórios, etc), devem ser depositados em contentores especificamente
destinados para o efeito (com 1 100 litros de capacidade) e a respectiva recolha deve ser assegurada pela
Câmara Municipal territorialmente competente da área em que se localiza o estaleiro;
Relativamente aos diferentes produtos utilizados, susceptíveis de serem agressivos para o local do projecto e a
sua envolvente, tais como tintas, óleos, combustíveis e outros produtos agressivos ou perigosos, caso
acidentalmente ocorra algum derrame, dever-se-á proceder à remoção do solo afectado para destino
adequado, não causando danos adicionais;
Após o término da fase de construção, o empreiteiro terá que assegurar a remoção dos resíduos produzi dos na
zona afecta à obra, evitando que esta sirva de local de atracção para a deposição inadequada de outros
resíduos por terceiros.

A remoção destes resíduos, será da responsabilidade do Município em que se insere a via rodoviária e deverá
ser realizada periodicamente, devendo ser conduzidos a destino final adequado.

Paisagem
Desenvolvimento de um projecto de recuperação e de integração na paisagem da via de modo a minimizar e
compensar significativamente os impactes negativos resultantes da obra e assegurar a sua integração na
Ao longo do traçado
paisagem atravessada;
Projecto de Integração Paisagística que contemple as seguintes medidas:
- Adequado revestimento vegetal dos taludes e outras áreas de depósito, circulação de máquinas;
- incluir áreas abandonadas, desclassificadas e de implementação de estaleiros;
Ao longo do traçado
·- o enquadramento das linhas de água junto às passagens hidráulicas e viadutos;
- a modelação dos taludes segundo um perfil sinusoidal, de forma a estabelecer a continuidade com o terreno
natural, e consequentemente aumentar a estabilidade do talude e facilitar a fixação de sementes;
Solução 1: 0+250 – 0+650 (10 m); 2+120 – 3+180 (11.5 m); 7+230
- as plantações e/ou sementeiras de espécies arbóreas e arbustivas só deverão ser efectuadas a partir dos três
– 7+320 (10 m); 10+590 – 11+040 (10 m); 12+600 – 13+200 (16 m);
primeiros metros a partir do limite da estrada. A operação de sementeira e plantação deverá ser efectuada entre
19+180 – 19+475 (11.5 m); 20+220– 20+530 (16 m); 20+700 –
o Outono e a Primavera;
20+840 (11 m); 21+230 – 21+650 (15 m).
· a escolha das espécies vegetais a seleccionar deve considerar as formações vegetais características da zona,
Solução 2: 0+250 – 0+650 (10 m); 2+120 – 3+180 (11.5 m); 7+230
de preferência com crescimento relativamente rápido, as características edáfo-climáticas da área de
– 7+320 (10 m); 15+440 – 16+680 (10 m); 19+180 – 19+475 (11.5
intervenção e as características topográficas e geológicas das áreas a plantar.;
m); 20+220– 20+530 (16 m); 20+700 – 20+840 (11 m); 21+230 –
- a escarificação e revegetação de parcelas sobrantes e vias a desactivar;
21+650 (15 m).
Os solos destruídos pela implantação da via devem ser objecto de remoção prévia da camada de terra viva
Alternativa 2.1: 0+430 – 0+670 (10 m); 2+850 – 2+950 (13 m).
(sem ser comprimida), que deve ser colocada em depósito;
Ligação à EN378: 1+300 – 1+370 (13 m).
Os depósitos dos solos provenientes da decapagem deverão ser feitos em zonas de fácil acesso, de
Ligação ao Porto de Sesimbra:
preferência ao longo do traçado, e onde causem menor impacte. Estas devem ser armazenadas de forma que
0+040 – 1+100 (13 m); 2+390 – 2+870 (11 m); 3+040 – 3+650 (20.5
preservem as suas capacidades produtivas (pargas cobertas com leiva ou semeadas com plantas leguminosas
m); 3+680 – 3+740 (11 m).
adaptadas às características ecológicas locais, eventualmente com incorporação de fertilizantes químicos e
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IMPACTES
LOCALIZAÇÃO

Alteração da estrutura visual
da paisagem local, em

Troços que se desenvolvem após o km 16+000 sensivelmente
(Vale da Abelheira) e ao nível da Ligação ao Porto de Sesimbra

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
orgânicos);
As terras resultantes da decapagem deverão ser utilizadas na Integração Paisagística da estrada;
Efectuar a remoção e arejamento dos solos com máquinas ligeiras, sempre que o armazenamento se mantenh a
por períodos superiores a um ano, em virtude dos seus elementos nutritivos e consequente enriquecimento de
infestantes originar um meio inadequado ao desenvolvimento de outras espécies vegetais;
Garantir, nas linhas de água, a preservação da vegetação ripícola, evitando-se a movimentação de terras,
circulação de máquinas e viaturas, depósitos de materiais ou entulhos e instalação de estaleiros nas zonas
adjacentes;
A localização dos estaleiros e infra-estruturas associadas à construção da estrada deve ser feita em zonas de
menor sensibilidade visual e em áreas que não sejam REN, RAN, próximas de linhas de água ou de tecido
urbano;
Instalação dos estaleiros em locais a afectar directamente pela obra, e/ou em zonas de baixa sensibilidade
paisagística, devendo‑se proceder à sua dissimulação com recurso a barreiras vegetais ou tapumes adequados.
Utilizar como áreas de trabalho e de circulação de veículos pesados os terrenos expropriados e, sempre que
possível, os acessos existentes. Dentro dos estaleiros e no acesso à obra, as áreas de circulação devem ser
limitadas, procurando deste modo reduzir a área de solo arável limítrofe que fica sujeita a compactação.
As áreas de estaleiro e de empréstimo, que deverá ser objecto de um estudo de recuperação paisagística, da
responsabilidade do empreiteiro, quando se souber da localização e extensão da área afectada;
Deverá ser considerada a recuperação paisagística das vias desactivadas incluindo remoção do pavimento e
posterior revestimento vegetal;
Limitar as zonas de circulação dentro do estaleiro e de acesso à obra de modo a evitar a compactação das
terras aráveis limítrofes;
Não devem ser utilizadas como áreas de trabalho ou de circulação de veículos pesados os terrenos não
expropriados, de modo a evitar a compactação das terras aráveis limítrofes;
Deve efectuar-se a vedação, com tapumes, de todas as áreas onde se desenvolvam trabalhos, incluindo as
zonas de estaleiro e parques de máquinas, de forma a proteger-se as populações das poeiras e
desorganização espacial;
Deve efectuar-se a aspersão hídrica periódica da área de estaleiro, dos acessos à obra, principalmente durante
o período estival, de forma a reduzir as emissões de poeiras e materiais diversos levantados por deslocação de
maquinaria pesada e de outros trabalhos relativos à construção;
No final da obra deve proceder-se ao revolvimento dos solos nas áreas utilizadas para estaleiros, parques de
máquinas, vias e acessos provisórios de modo a descompactá-los e arejá-los, reconstituindo assim, na medida
do possível, a sua estrutura e equilíbrio;
Nos depósitos temporários de materiais devem utilizar-se os solos de menor fertilidade e que não
correspondam a área de RAN e REN e onde não interfiram com o coberto arbóreo existente;
Os depósitos temporários não devem interferir com o coberto arbóreo existente e deve ser feita uma
decapagem da terra arável quando estes forem constituídos por inertes;
As pedreiras e zonas de extracção e deposição de terras de empréstimo para a obra devem ser objecto de
recuperação no final da mesma;
Antes do início da obra todos os exemplares de árvores ou arbustos que apresentem valor ecológico ou
ornamental que justifique o custo de protecção ou o seu transplante, deverão ser marcados com cintas. Em
caso de expropriação e ou afectação directa destes exemplares deverá ser considerado o seu transplante e a
sua replantação nos taludes e áreas da nova estrada.
Considerar a reconstituição e restabelecimento das galerias ripícolas das linhas de água interceptadas, de orlas
das matas / áreas florestais e revestimento vegetal das faixas dos taludes, preferencialmente com espécies da
flora local, devendo-se definir uma faixa de protecção das mesmas, na qual se deverão evitar as
movimentações de terra, circulação de máquinas e viaturas, depósitos de materiais e instalações de estaleiros
Garantir o bom desenvolvimento do revestimento vegetal implementado em fase de construção, devendo
realizar-se uma adequada manutenção de todas as áreas sujeitas a tratamento, de forma a assegurar a
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IMPACTES
LOCALIZAÇÃO
resultado não só do
aparecimento de zonas de
descontinuidade nas relações
estabelecidas entre os
diversos elementos e
espaços, como também, na
interrupção nas linhas e
formas naturais do relevo dos
locais atravessados,
conduzindo ao aparecimento
de zonas de descontinuidade
visual e alterações da
profundidade visual.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
preservação das espécies e a estabilização dos taludes.
Incluir a fertilização, retanchas, ressementeiras nas zonas com revestimento deficiente, cortes da vegetação,
substituição de exemplares em mau estado fitossanitário e a reparação das zonas que se apresentarem
erosionadas.
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De salientar, no entanto, que todas as situações descritas pressupõem a aplicação das medidas de
minimização propostas nos vários descritores, de modo a evitar, minorar ou compensar os impactes
negativos inerentes ao projecto. As medidas de minimização estruturais preconizadas no presente
estudo serão especificadas e concretizadas em fase de Projecto de Execução.
Como impactes positivos associados ao projecto rodoviário há a salientar que:


O lanço rodoviário em apreço tem início no Nó de Coina da auto-estrada A2, e dá continuidade
para sul, em direcção a Sesimbra, ao lanço do IC 21 em funcionamento entre este nó e a cidade
do Barreiro. A construção deste lanço permitirá reduzir a pressão de tráfego que existe
actualmente entre os concelhos interceptados, sobretudo nas acessibilidades ao concelho de
Sesimbra;



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 é uma necessidade
há muito reivindicada pela autarquia. Refere-se que 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.



Regionalmente, 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, estabelecendo um
canal directo de acessibilidade entre Lisboa e Sesimbra e articulando-se com eixo rodoviário
urbano estruturante dos concelhos da Margem Sul do Tejo, integrado no designado “Arco
Ribeirinho Sul” definido no Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana
de Lisboa.

Face ao exposto conclui-se que a ligação em estudo apresenta uma importância estratégica fundamental
no âmbito das acessibilidades da Área Metropolitana de Lisboa – Sul, sendo igualmente importante para
as condições sociais e económicas da região atravessada e ainda garantirá as adequadas condições de
circulação e de segurança locais.
Em resumo, conclui-se então que apesar dos impactes negativos identificados, considera-se que os
mesmos não serão inibidores da construção da estrada, uma vez que as situações positivas que esta
acarreta são suficientemente importantes para viabilizar o projecto.
8

ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES DE TRAÇADO E CONSIDERAÇÔES FINAIS

Seguidamente, apresenta-se uma síntese da comparação de soluções de traçado anteriormente
desenvolvida a fim de avaliar globalmente o respectivo grau de favorabilidade. Importa salientar que os
descritores considerados mais relevantes nesta avaliação são os usos do solo, os sistemas ecológicos,
as condicionantes, a socioeconomia, a paisagem e os aspectos patrimoniais.
No capítulo de Geologia e Geomorfologia foram analisadas as alterações geomorfológicas implicadas
para a realização de aterros e escavações. Deste ponto de vista, refere-se a conjugação da Solução 2
com a Alternativa 2.1 como a mais penalizante por acarretar, numa extensão maior em relação às
restantes soluções, impactes negativos significativos a muito significativos. A solução mais vantajosa é,
neste domínio e pelas razões inversas, a Solução 2 conjugada com a Alternativa 2.2. Sob o ponto de
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vista de afectação de recursos geológicos, salienta-se o carácter menos vantajoso da Solução 2 e
Solução 2 + Alternativa 2.1 e, por conseguinte da Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2, por
interferir directamente com uma Zona de Projecto Integrado do Núcleo de pedreiras da Mata de
Sesimbra (PINPMS). Este aspecto reveste-se especial importância neste capítulo.
Na análise dos Solos, a solução que se apresenta mais desfavorável relativamente à inviabilização de
capacidade de uso dos solos é a Solução 2 e a Solução 2 + Alternativa 2.2, pois intercepta uma maior
extensão de solos de classe “A”, os quais consistem em solos com poucas ou nenhumas limitações, sem
riscos de erosão ou com riscos ligeiros e susceptíveis de utilização agrícola intensiva. A Solução 1 é a
que se apresenta mais favorável, relativamente a este assunto, pois o seu traçado não intercepta
nenhum solo de classe A.
No que se refere aos Recursos Hídricos e Qualidade da Água, a análise aos recursos hídricos
superficiais, dada a complexidade da rede hidrográfica no local em que os diferentes corredores se
desenvolvem, é inevitável o atravessamento de linhas de água. Quanto a este aspecto, não existe
grande discrepância entre os corredores em estudo, em termos de número de locais de intersecção das
principais linhas de água. As linhas de água de maiores dimensões, designadamente Vala Real, Ribeira
da Pateira, Ribeira de Vale Bom e Ribeira da Ferraria serão transpostas por viadutos, que garantem as
condições de vazão adequadas para os caudais de cheia. Cada uma das soluções contempla a
construção de 5 viadutos. Refere-se apenas uma ligeira diferença entre as soluções, no que se refere ao
número de restabelecimentos através de passagens hidráulicas, destacando-se pela positiva a Solução
2 + Alternativa 2.1 + Solução 2 + Ligação à EN378, sendo a Solução 2 + Alternativa 2.2 + Solução 2 +
Ligação à EN378 aquela que necessitará de um maior número de restabelecimentos.
Relativamente à galeria ripícola das linhas de água, ou seja, vegetação ribeirinha verifica-se que a
generalidade das linhas de água se encontra com um grau de conservação pobre, constatando-se que a
maioria dos atravessamentos identificados são relativos a linhas de água com um grau de conservação
“Razoável” e “Mau”. Apenas a Alternativa 2.2 atravessa uma linha de água mais sensível, isto é, com um
grau de conservação “Médio”. Todas as soluções em estudo registam mais de um atravessamento,
sendo a Solução base 1+2 (km19+000 ao km21+661 (S1)) a que regista o maior número, todos relativos
a uma mesma linha de água (Ribeira de Aiana e seus afluentes). Importa referir que o atravessamento
de todas as linhas/cursos de água se processará em ponte/viaduto, excepto no caso dos
atravessamentos da Solução base 1+2 (km19+000 ao km21+661 (S1) e num atravessamento da
Solução 2 (km11+000 a km17+000), que são efectuados em plena via. A solução 2 apresenta-se como a
mais desvantajosa, uma vez que regista mais atravessamentos comparativamente à solução1, sendo
que um deles é efectuado em plena via.
Quanto à proximidade a infra-estruturas de abastecimento de água constata-se que todas as soluções
em estudo interferem marginalmente com a zona alargada de protecção das captações públicas
pertencentes ao Núcleo de do Pinhal de Negreiros, das Águas do Sado. Refere-se como a captação
mais próxima, a JK15, que dista apenas 125 m das soluções em estudo. Como mais desvantajosas
poderão indicar-se a Solução 2 + Alternativa 2.1 e a Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2, dado
prever-se adicionalmente às restantes soluções, a sua proximidade a uma captação prevista e a uma
captação existente, com interferência com o respectivo perímetro de protecção de 400m, definido no
PDM de Sesimbra. Este aspecto assume especial relevância na comparação de soluções de traçado
nesta matéria. Quanto à afectação directa e indirecta de captações privadas, as soluções em estudo
apresentam-se bastante equilibradas, prevendo-se a sua proximidade a cerca de 34 destas infraestruturas. A Solução 1 poderá indicar-se como ligeiramente mais vantajosa dado prever-se a sua
proximidade apenas a 33 captações.
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Relativamente à proximidades de sistemas de retenção de água, verifica-se como mais vantajosa a
Solução 1, uma vez que esta não prevê qualquer inviabilização destes sistemas. Já no caso das
restantes soluções admite-se que venham a ser inviabilizadas duas charcas: uma ao km 10+450 da
Solução 2 e outra ao km 2+900 da alternativa 2.1.
No que se refere a proximidade a infra-estruturas de tratamento de águas residuais, considera-se que
todas as soluções implicarão a interferência com a faixa de protecção da ETAR da Carrasqueira, definida
de acordo com o PDM de Sesimbra. Refere-se como mais penalizantes a Solução 2 + Ligação à EN378
e Solução 2 + Alternativa 2.1 + Solução 2 + Ligação à EN378, por implicarem uma maior interferência
com a referida faixa e maior proximidade à ETAR. No que se refere à afectação da qualidade da água
das linhas de água, foi possível constatar que, em qualquer uma das soluções alternativas, prevê-se que
a concentração de poluentes após diluição nas linhas de água receptoras, será inferior aos valores limite
estabelecidos para todos os usos analisados. Conclui-se ainda que em todos os traçados estudados, os
acréscimos na concentração de poluentes previstos nas linhas de água receptoras das escorrências da
via, não alteram significativamente as concentrações de poluentes verificadas actualmente nas bacias
interceptadas pelo traçado.
No estudo da Qualidade do Ar, e de acordo com os resultados obtidos nas simulações realizadas sobre
a dispersão de poluentes atmosféricos com origem no tráfego previsto para as soluções de traçado em
apreço, é expectável que os valores limite estabelecidos a nível regulamentar sejam salvaguardados.
Assim, considera-se que os impactes decorrentes da exploração da rodovia sobre a qualidade do ar
serão negativos, contudo pouco significativos. Ainda assim, refere-se que, para a Solução 1, os
resultados obtidos nas simulações foram ligeiramente superiores aos obtidos para as restantes soluções
e que esta solução se aproxima de uma maior número de áreas com receptores considerados sensíveis.
Considera-se por isso que a Solução 1 é ligeiramente mais penalizante em relação às restantes soluções
e que as soluções mais vantajosas são a Solução 2 e a Solução 2 + Alternativa 2.1, na medida que se
aproximam/interferem com um menor número de aglomerados urbanos.
Tendo em conta o interesse em identificar qual a solução de traçado mais vantajosa face ao Ambiente
Sonoro procedeu-se à comparação quantificada dos impactes acústicos provocados por cada uma das
soluções em análise, com identificação e análise do número de situações onde se prevêem impactes
acústicos negativos com magnitudes elevadas, médias e reduzidas, em aglomerados habitacionais,
habitações dispersas e isoladas.
A Solução 1, apresenta-se como a solução que afectará maior número de receptores sensíveis situados
em aglomerado habitacional (38 receptores de referência), em habitações dispersas (9 receptores) e em
habitações isoladas (5 receptores), com impactes negativos de magnitudes elevadas, pelo que o impacte
negativo global previsto é o mais gravoso das soluções de traçado em avaliação.
A Solução 2 + Alternativa 2.2 e a Solução 2 + Alternativa 2.1+ Alternativa 2.2 apresentam-se como as
duas soluções que afectarão menor número de receptores sensíveis situados em aglomerado
habitacional (23 receptores de referência), em habitações dispersas (8 receptores) e em habitações
isoladas (3 receptores), com impactes negativos de magnitudes elevadas, pelo que o impacte negativo
global previsto é um dos menos gravosos das soluções de traçado em avaliação.
Em termos de Sistemas Ecológicos, nomeadamente a destruição e fragmentação de habitats e
interferência com os respectivos valores de flora e fauna, foi possível concluir que as combinações de
traçado mais sensíveis e portanto mais penalizantes são: Solução 1, a Solução 2+Alternativa 2.2 e a
Solução 2 + Alternativa 2.1 +Alternativa 2.2. Por outro lado, as combinações que se apresentam mais
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favoráveis, nesta matéria, são a Solução 2 e Solução 2 + Alternativa 2.1, verificando-se que a segunda é
ligeiramente mais desfavorável.
Da análise efectuada ao Uso Actual do Solo destaca-se a Solução 1 como a solução mais favorável na
afectação de áreas agrícolas de pomares e hortas e na afectação de zonas de extracção de inertes.
Será de referir que, nesta Solução, a afectação de pinhal é minimizada tendo em conta que aproveita,
entre os km 10+000 e o 12+700, um caminho existente, que permite minimizar grandemente a
interferência. No entanto que, no que respeita à afectação de povoamentos mistos de pinhal e montado
de sobro a Solução 1 apresenta-se como a mais desfavorável. A Solução 1 permite, igualmente,
salvaguardar o projecto do “Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra” e do respectivo projecto de
recuperação paisagística, sendo a Solução mais favorável a este nível.
No que respeita à interferência com o “Projecto Turístico Sustentável” do grupo Pelicano Investimento
Imobiliário e da Espart, empresa de imobiliário do grupo Espírito Santo, será de referir que a Solução 1
apresenta-se como a menos favorável.
Quanto à interposição com os limites do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra, a
Solução 1 apesar de ser a menos favorável em termos de extensão afectada, aproveita, tal como
referido anteriormente, entre os km 10+000 e o 12+700, um caminho rural existente, que permite
minimizar grandemente a interferência. A Solução 2 e respectivas conjugações apresentam-se como a
mais favoráveis na afectação de Montado e Pinhal, na afectação de Olival e na interferência com a área
do “Projecto Turístico Sustentável” do grupo Pelicano Investimento Imobiliário e da Espart, sendo, no
entanto, a menos favorável no que respeita à afectação das Áreas de Extracção de Inertes e na
afectação e interferência com o “Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra” e com o respectivo projecto
de recuperação paisagística.
No que respeita à interposição com os limites do Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra,
a Solução 2, apresenta-se menos favorável que a Solução 1, tendo em conta que, embora numa grande
parte da extensão se aproxime dos limites do Plano de Pormenor, não aproveita no seu trajecto
caminhos existentes, fazendo-se a afectação na totalidade da plataforma viária.
A Solução 2 e a combinação da Solução 2 + Solução 2.1 + Solução 2, apresenta-se como a menos
favorável na afectação de áreas de Matos e Incultos e Áreas de Extracção de Inertes e mais favorável na
afectação de Montado e Olival, afectando significativamente o “Núcleo de Pedreiras da Mata de
Sesimbra” e comprometendo o respectivo projecto de recuperação paisagística. Será, igualmente, de
referir que esta combinação, da Solução 2 com a Solução 2.1, ao efectuar-se, entre o km 6+800 e o
11+000, próximo dos limites da Mata de Sesimbra apresenta-se como mais favorável que a Solução 2.
Por fim a combinação da Solução 2 + Alt. 2.1 + Alt. 2.2 + Solução 2, apresenta-se como a menos
favorável na afectação de Pinhal, sendo a afectação bastante significativa (55,41 % do traçado), sendo a
mais favorável na afectação de Pinhal em conjunto com o Montado, Montado, Olival, e Pomares e na
salvaguarda do “Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra” e do respectivo projecto de recuperação
paisagística. Por outro lado, ao desenvolver-se mais próximo dos limites da Mata de Sesimbra
apresenta-se também mais favorável a este nível que as Soluções 1 e 2.
Em conclusão, considera-se que, face à análise desenvolvida nos pontos anteriores do presente estudo
e tendo em conta o aproveitamento de um caminho rural existente, considera-se que a Solução 1, é a
mais favorável em termos do Uso Actual do Solo, seguida da combinação da Solução 2 + Solução 2.1 +
Solução 2.2 + Solução 2.
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Os impactes Socioeconómicos decorrentes da degradação da qualidade de vida na fase de exploração
da rodovia, podem ter consequências bastante negativas no conforto dos habitantes da envolvente
directa da rodovia, nas zonas de ocupação habitacional ou de permanência humana. Da análise
efectuada verificou-se que a Solução 2 e a Solução 2 + Alternativa 2.1 são ligeiramente mais favoráveis
face às restantes, na medida que se aproximam/interferem com um menor número de aglomerados
urbanos.
Ao nível da população residente e do povoamento verificou-se que algumas edificações serão afectadas
sendo necessária a sua demolição. Nesta matéria verificou-se que a Solução 1 é a menos favorável, na
medida em que provocará, para além de demolições de anexos e arrumos / construções de apoio, a
demolição e afectação de um maior número de casas de habitação que as restantes soluções. Para
além das habitações afectadas referidas, existem também equipamentos colectivos na envolvente do
traçado onde poderão ocorrer alguns níveis de incomodidade gerados pela exploração da nova via,
referindo-se que a Solução 2 + Alternativa 2.1 e a Solução 2+Alternativa 2.1+Alternativa 2.2 são as mais
favoráveis, tendo em conta que apresentam o menor número de equipamentos nas suas proximidades (a
menos de 50 metros). Pelas razões inversas, a Solução1 é a mais desfavorável.
No que se refere ao Planeamento e Ordenamento do Território, com base na análise das
interferências dos traçados em estudo com as diferentes classes de espaço definidas nos vários
instrumentos de gestão territorial é possível tecer as seguintes considerações, no que concerne à análise
comparativa de soluções:









No que se refere ao Plano Sectorial da Rede Natura 2000 e ao Parque Natural da Arrábida, há a
referir a interferência da Ligação ao Porto de Abrigo com o Sitio de Interesse Comunitário
Arrábida/Espichel, e os últimos 1500 metros da Ligação ao Porto de Sesimbra bem como o Nó
com a EN379 da Solução 1 com a área protegida Parque Natural da Arrábida (ambos os casos,
numa interferência marginal). Conclui-se assim que, as soluções estudadas apresentam-se
equilibradas no que respeita aos impactes relacionados com a interferência com a Rede Natura
2000 ou áreas protegidas.
Também no que se refere às interferências com o Plano Regional de Ordenamento Florestal
(PROF) e com o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa,
os traçados apresentam-se equilibrados entre si.
Quanto à afectação de classes de espaço definidas nos Plano Director Municipal, considera-se
que a afectação de espaços agrícolas está associada à ocorrência de impactes negativos de
magnitude significativa no corredor total afectado pelo traçado em estudo. Sobre este aspecto,
destaca-se a solução 1 como a mais favorável, ocupando uma menor área de espaços agrícolas,
sendo a Sol.2 + Alt.2.1+Sol.2+ Lig.EN378 aquela que ocupará uma maior área. Também a
Solução 1 é a que apresenta maior coincidência com Espaços-Canais reservados no PDM de
Sesimbra para desenvolvimento de vias de ligação, sendo este um aspecto positivo
relativamente às restantes alternativas.
No que se refere a outros Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), todas as
soluções se apresentam equilibradas relativamente à interferência com os Planos de
Urbanização da Quinta do Conde e da Ribeira do Marchante, uma vez que estes são
atravessados por um troço comum a todas as soluções.
Refere-se a afectação da Área de reconversão urbanística do Pinhal do General, inserida no
município do Seixal, toda a extensão do traçado que atravessa este concelho, nomeadamente
entre o km 5+360 e o km 6+720 das soluções em estudo, interfere directamente com a referida
área. O Pinhal do General corresponde a uma unidade operativa de planeamento e gestão
(UNOP) prevista na planta de ordenamento do PDM, que se inclui na freguesia de Fernão Ferro
e que apresenta uso habitacional de muito baixa densidade, tendo a sua origem, de um modo
geral, em operações de loteamento ilegal. O Plano de Pormenor da reconversão urbanística
desta área ainda não deu início, uma vez que se aguarda a aprovação da revisão do PDM do
concelho de Seixal. Contudo, através da leitura da Planta de Ordenamento do PDM, é possível
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verificar que a zona atravessada pelas soluções de traçado em estudo, está reservada a uma
área de protecção paisagística.
Das intercepções com o Plano Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra (PPZSMS), há que
destacar os corredores ecológicos atravessados. No que respeita a intercepções do traçado com
corredores ecológicos, consideram-se como mais penalizantes a Solução 2+ Alt.2.1 e a Solução
2 + Alt.2.1+Alt.2.2. A Solução 2 e a Solução 1 consideram-se como as mais vantajosas
relativamente à interferência com corredores ecológicos.
Outro dos impactes importantes ao nível da interferência com o Plano de Pormenor da Zona Sul
da Mata de Sesimbra (PPZSMS), prende-se com o atravessamento marginal pela Solução 1 de
parcelas reservadas a espaços turísticos e de equipamentos. Refere-se no entanto, que embora
se verifique a afectação das referidas parcelas, a Solução 1 desenvolve-se, desde o seu km
8+500 até ao km 12+750, dentro do corredor previsto no Plano de Acessibilidades desenvolvido
para a C.M. Sesimbra, para o desenvolvimento da Estrada dos Almocreves, assegurando as
funções de ligação Norte-Sul e de redistribuição de tráfego, através do Nó com a EN 379, que
permite a ligação à rede viária local. Refere-se ainda que a Solução 1 aproxima-se do traçado
previsto pelo mesmo Plano para criação de uma variante à EN379. Refere-se assim que, embora
apresente alguma afectação de áreas inseridas no empreendimento turístico Greenwods
Ecoresorts e da área de expansão do Parque de Campismo, de acordo com o Plano de
Acessibilidades desenvolvido pela C.M.Sesimbra, 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. Também da análise efectuada às interferências do projecto em estudo com o
PPZSMS, conclui-se que a Solução 2 é a que menor interferência apresenta com as
condicionantes definidas no Plano.

Face ao anteriormente exposto, considera-se que a Solução 1 apresenta alguma vantagem
relativamente às restantes, salientando-se a menor interferência com as classes de espaço agrícola
definida no PDM, com corredores ecológicos definidos no PPZSMS e a sua maior compatibilidade com o
Plano de Acessibilidades desenvolvido pela C.M. Sesimbra. Por outro lado, a Solução 2 + Alt.2.1 + Sol.2
e a Solução 2 + Alt 2.1 + Alt 2.2 + Solução 2 são as que apresentam maior interferência com áreas
agrícolas definidas no PDM e com corredores ecológicos definidos no PROF da Área Metropolitana de
Lisboa.
Em termos de Condicionantes Legais, o estudo da afectação de áreas legalmente condicionadas
refere-se que relativamente à afectação de áreas de RAN, a Solução 1 apresenta-se como a mais
favorável, afectando uma área menor desta condicionante quando comparada com as outras soluções. A
Solução 2 + Alternativa 2.1 afigura-se como a mais penalizante, nesta matéria, afectando directamente
maior área de manchas classificadas como RAN (cerca de 7,6 ha). Em termos de afectação de REN,
constata-se que a Solução 1 se apresenta como a mais favorável nesta matéria, afectando directamente
áreas classificadas como REN numa área total inferior à afectada pelas restantes soluções (cerca de
14,2 ha). A Solução 2 + Alternativa 2.1+Solução 2 e a Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2
+Solução 2 são as que se apresentam mais desvantajosas afectando, no total, maiores áreas legalmente
condicionadas de REN.
Em relação à afectação de zonas de caça, considera-se a Solução 2 + Alternativa 2.2 como a mais
desfavorável por afectar maior área de zonas de caça (interferindo directamente sobre este recurso).
Nesta matéria apresenta vantagem a Solução 2 + Alternativa 2.1 por interferir com menor área de zonas
de caça. No global, consideram-se assim mais vantajosas a Solução 1 (por interferir com menor área de
RAN e REN). A Solução 2 + Alternativa 2.1 é a mais penalizante na afectação de REN e REN, referindose também a Solução 2+Alternativa 2.1+ Alternativa 2.2 como desvantajosa em termos de REN. A
Solução 2 + Alternativa 2.2 é desvantajosa por afectar maior área de caça.
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Relativamente à interferência com outras condicionantes, a comparação de alternativas apenas se
baseará na interferência com o “Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras da Mata de Sesimbra
(PINPMS)”, áreas de sobreiros, domínio público hídrico e infra-estruturas de abastecimento e tratamento
de águas residuais. Refere-se que as interferências com o gasoduto, o núcleo de captações de Pinhal de
Negreiros, o empreendimento turístico e campo de Golfe da Quinta do Peru e a ZEC de
Arrábida/Espichel, são comuns a todos os traçados. As interferências com os limite do PPZSMS e com o
limite do empreendimento turístico Greenwoods Ecoresort são avaliadas nos capítulos Planeamento e
Ordenamento e Uso do Solo.
Como tal, salienta-se 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)”, inviabilizando parcialmente a área
envolvente das explorações existentes e o respectivo projecto de recuperação paisagística previsto.
Também a alternativa 2.1, interfere (numa extensão consideravelmente inferior, sensivelmente entre o
km 1+650 e 1+780) com a área de exploração do PINPMS. Verifica-se, assim, que a Solução 1 é mais
vantajosa, relativamente a esta matéria.
Quanto às áreas de sobreiros, refere-se a afectação pela Solução 1, ao pk 8+250, ao pk 10+000
(afectação marginal), entre o pk 10+500 e pk 12+125, lado esquerdo (afectação marginal), ao pk 12+875
e entre o pk 15+000 e 15+125 e pela Solução 2: entre os pk 9+375 e 9+500. Nesta afectação em
particular, a Solução 1 afigura-se como mais penalizante em comparação com as restantes.
Referem-se por fim as interferências e proximidade com infra-estruturas públicas de abastecimento de
água e respectivos perímetros de protecção. Estas afectações ocorrem em todas as soluções em
relação à ocupação parcial da zona alargada de protecção do núcleo de captações públicas de Pinhal de
Negreiros e com a ocupação do perímetro de protecção de duas captações pertencentes à Câmara de
Sesimbra. Adicionalmente, refere-se que a Alternativa 2.1 interfere também com o perímetro de
protecção de uma das captações públicas de água da Câmara Municipal de Sesimbra.
Quanto às interferências com infra-estruturas de tratamento de águas residuais, faz-se notar que todas
as soluções de traçado em estudo interferem com o perímetro de protecção da Estação de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR) da Carrasqueira.
Em termos de domínio público hídrico, refere-se a afectação das linhas de água que desaguam
directamente no mar, no troço da Ligação ao Porto de Sesimbra, bem como as Ribeiras da Apostiça /
Pateira, Ribeira de Aiana e Ribeira da Ferraria que afluem à Lagoa de Albufeira e, por fim, a Vala Real
que desagua directamente no Estuário do Tejo. Nesta matéria, refere-se a Solução 1 como mais
vantajosa face às restantes por implicar menos situações de transposição de linhas de água
pertencentes ao domínio público hídrico.
Em matéria de Património Cultural foram identificadas, na fase de pesquisa documental e durante os
trabalhos de campo, quatro ocorrências patrimoniais nas áreas de afectação directa e indirecta do
projecto, que se relacionam com contextos arqueológicos e valores de cariz etnográfico e/ou
arquitectónico (3 sítios arqueológicos e 1 ocorrências de valor arquitectónico/etnográfico).
Um dos elementos patrimoniais - o Farolim do Forte do Cavalo/Forte de São Teodósio - está classificado
como Imóvel de Interesse Público e situa-se também junto ao Troço de Ligação ao Porto de Abrigo.
Aqui, o traçado atravessará a área de protecção de 50 m do monumento. Na envolvente da Solução 1,
da Solução 2 e da Solução 2 + Alternativa 2.1 (incluindo a Ligação ao Porto de Abrigo), foi identificado
um elemento patrimonial em área de afectação indirecta e dois em área de afectação directa, sendo que
um destes elementos se trata de um Forte classificado como Imóvel de Interesse Público. Neste caso, é
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importante referir que os três elementos se localizam no trecho (sem alternativas) da Ligação ao Porto
de Abrigo.
Relativamente à Solução 2 + Alternativa 2.2 e Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2, foram
identificados dois elementos em área de afectação indirecta e dois em área de afectação directa do
projecto, sendo que um destes elementos se trata de um Forte classificado como Imóvel de Interesse
Público. Novamente, três destes elementos estão localizados junto à Ligação ao Porto de Abrigo e um
junto à Alternativa 2.2., em área de afectação indirecta do traçado. Deste modo, relativamente ao
descritor Património, as Soluções com menor índice de impactes sobre o descritor património cultural
são a Solução 1; Solução 2 e Solução 2 + Alternativa 2.1.
Na análise da Paisagem foi considerada a importância da “Mata de Sesimbra” e do seu coberto florestal
como “corredor verde” de grande importância para a região em análise, prevendo-se que a introdução de
uma estrutura linear, como a da via em estudo, origina sempre um impacte negativo significativo.
Será de referir que o facto da Solução 1 desenvolver-se, sensivelmente entre os km 9+800 e 12+500,
junto à Estrada da Partilha, vem minimizar de modo significativo a quebra de continuidade e ruptura dos
ecossistemas florestais e paisagísticos presentes neste troço. Ao contrário da Solução 1, a Solução 2
não aproveita no seu desenvolvimento caminhos existentes, sendo mais significativo o “retalhar” da
matriz florestal, introduzindo importantes rupturas e descontinuidades nos ecossistemas presentes.
Também a capacidade de absorção visual e a exposição da nova via foram consideradas, verificando-se
que a Solução 1, atravessa, maioritariamente, paisagem florestal, aspecto que lhe atribui grande
capacidade de absorção visual, face à implementação da nova infra-estrutura rodoviária. Será de referir
que entre o início dos traçados e o km 7+000, sensivelmente, a solução apresenta um desenvolvimento
muito próximo de núcleos habitacionais da Quinta do Conde e Boa Água, a Noroeste, sem quaisquer
barreiras visuais e ou topográficas a situarem-se entre estes aglomerados e o corredor em estudo,
potenciando o número de observadores e a acessibilidade visual sobre as alterações mais significativas
que se venham a verificar neste troço. Em termos de paisagem não existem diferenças muito
significativas entre as diferentes combinações das Alternativas 2.1 e 2.2 com a Solução 2. De referir, no
entanto, que em termos de afectação da Mata de Sesimbra e a salvaguarda do Projecto de Recuperação
Paisagística elaborado para o “Núcleo Integrado de Pedreiras da Mata de Sesimbra”, a Alternativa 2.1
apresenta-se como a mais favorável.
De assinalar ainda, com impacte negativo muito significativo, a afectação da unidade “Arriba Litoral
Calcária” pela Ligação ao Porto de Sesimbra, tendo em conta a importância do coberto vegetal presente
e a magnitude do seu relevo e exposição visual. Esta afectação é mais significativa entre os km 3+150 e
3+650, onde se espera a introdução de uma escavação com altura máxima ao eixo da via de 16 m.
Em conclusão, do ponto de vista da paisagem a Solução 1 apresenta-se como a solução de traçado
mais favorável seguida da combinação da Solução 2 + Alternativa 2.1 + Alternativa 2.2.
No quadro seguinte, apresenta-se a distribuição da escolha indicada em cada uma das matérias
ambientais analisadas, de acordo com o seu impacte: (+)Mais favorável; ( - ) Menos favorável e ( = )
Equivalente.
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Quadro 8.1 – Quadro Síntese da Análise Comparativa de Soluções de Traçado
Descritor Ambiental

Solução 1

Solução 2

Solução 2 + Alt 2.1

Solução 2 + Alt 2.2

Solução 2 + Alt 2.1 + Alt. 2.2

Geologia e
Geomorfologia

+

-

-

-

-

Solos

+

=

=

=

-

Recursos Hídricos

+

-

-

-

-

Qualidade da Água

=

=

=

=

=

Qualidade do Ar

-

+

+

=

=

Ambiente Sonoro

-

=

=

+

+

Sistemas Ecológicos

-

+

+

-

-

Uso Actual do Solo

+

=

=

=

+

Socioeconomia

-

+

+

=

+

Planeamento e
Ordenamento do
Território

+

=

-

=

-

Condicionantes Legais

+

=

-

-

-

Património Cultural

+

+

+

-

-

Paisagem

+

-

-

-

+

Da análise comparativa de soluções de traçado para a Ligação do IC21 no Nó de Coina a Sesimbra,
exposta anteriormente, verifica-se que a Solução 1 apresenta um conjunto maior de vantagens
ambientais em comparação com as restantes soluções, afigurando-se portanto como a mais favorável
sob o ponto de vista ambiental. Do conjunto de hipóteses para o troço viário em apreço, considera-se
que a Solução 2 + Alternativa 2.2 é a que corresponde a maior número de desvantagens, tornando-se
assim menos atractiva em relação a todas as restantes.
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