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1.

INTRODUÇÃO

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), nos termos do DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º152-B/2017, de 11 de
dezembro, a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), na qualidade de entidade proponente do projeto submeteu
na plataforma eletrónica SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, no Módulo LUA, o Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto da “EN125 – Circular de Olhão”, em fase de Estudo Prévio. A
Infraestruturas de Portugal, SA é, também, a entidade licenciadora ou competente para a autorização do
projeto.

O projeto foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao abrigo do Art.º 1º, n.º 3,
alínea b), subalínea i), enquadrando-se em Áreas Sensíveis (AIA obrigatória ≥ 1km), da alínea e), do n.º 10,
do Anexo II do RJAIA – “Projetos de Infraestruturas – Construção de estradas, portos e instalações portuárias,

incluindo portos de pesca (não incluídos no anexo I) Áreas Sensíveis: Análise caso a caso”. A Infraestruturas de
Portugal, S.A., enquanto entidade licenciadora considerou a submissão do projeto a processo de AIA, tendo em
consideração, por um lado, a sua inserção em área sensível, no seu trecho inicial e por outro, os seus
antecedentes no âmbito de um anterior procedimento de AIA.

A Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA), na sua qualidade de Autoridade de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) nomeou ao abrigo do Art.º 9º do RJAIA, a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída
pelas seguintes entidades: APA: Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA), que preside, Departamento de
Comunicação e Cidadania Ambiental (DCOM), Departamento de Gestão Ambiental (DGA), Departamento de
Alterações Climáticas (DCLIMA), e a Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARH Algarve); Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Direção-Geral do Património Cultural (DGPC); Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve); Administração Regional de Saúde do
Algarve (ARS Algarve); Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG); e, o Centro de Ecologia Aplicada
Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA).

Foram nomeados, pelas entidades acima referidas que integraram a CA, os seguintes representantes:
APA/DAIA – Eng.ª Dora Beja.
APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso.
APA/ARH Algarve – Eng.º Alexandre Furtado.
APA/DGA – Eng.ª Margarida Guedes.
APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Gama.
CCDR Algarve – Dr.ª Lurdes Carvalho.
ICNF – Dr.ª Jaquelina Rosa.
DGPC – Dr. João Marques.
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LNEG – Dr. Paulo Hagendorn Alves.
ARS Algarve – Dr.ª Ana Cristina Marques Guerreiro.
CEANB/ISA – Arq.º Pais. João Jorge e Arq.ª Pais. Guida Carvalho.

O EIA, datado de outubro de 2018, foi elaborado pela empresa AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., entre
julho de 2017 e outubro de 2018.

O EIA é composto pelos seguintes Volumes:
RS - Relatório Síntese.
ANX – Anexos (1 a 10).
Peças Desenhadas.
RNT - Resumo Não Técnico.

No âmbito desta avaliação, o EIA foi ainda complementado com os seguintes Volumes:
Elementos Adicionais, abril de 2019.
Resumo Não Técnico, abril de 2019.
Elementos Complementares, maio de 2019.

O Estudo Prévio foi elaborado pela TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, S.A., em articulação com a equipa
que desenvolveu o presente EIA, e é datado de agosto/outubro de 2018.

O projeto da EN125 – Circular de Olhão localiza-se no concelho de Olhão, freguesias de Pechão e Quelfes, e
tem como objetivo criar uma variante local à atual estrada nacional, através da construção de uma Circular a
norte da cidade de Olhão para eliminar o constrangimento atualmente existente na travessia da cidade, que se
efetua através da EN125, e cujo traçado está já integrado no próprio tecido urbano. Com a sua implantação
pretende-se ainda uma solução de melhoramento da circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede
viária circundante, nomeadamente a ER2-6, a EM516-3 e a EN398 (ligação à A22 – Via do Infante). São
apresentadas duas soluções alternativas, a Solução A e a Solução B.

Tal como atrás referido o projeto desenvolve-se em área sensível no âmbito do definido na subalínea ii) da
alínea a) do Art.º 2º do RJAIA, verificando-se que o início do projeto para ambas as Soluções alternativas,
interfere com o limite norte do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), no seu trecho inicial na zona de Bela –
Mandil.

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspetos que se consideram
relevantes na avaliação técnica efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar a tomada de decisão
relativamente à viabilidade ambiental das soluções de projeto em avaliação.
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2.

ANTECEDENTES

Este capítulo foi elaborado tendo por base a informação disponibilizada no EIA.

No âmbito dos estudos desenvolvidos para a Subconcessão Algarve Litoral (SCAL), o projeto do “Lanço 2.1.j EN125 – Variante de Olhão” foi sujeito a procedimento de AIA, em projeto de execução tendo sido emitida, a
8 de agosto de 2013, face aos impactes negativos apresentados pelo projeto, uma Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) desfavorável.

Esse projeto de execução apresentava três alternativas de traçado, face a condicionamentos existentes, em que
os troços iniciais e final eram comuns, diferindo apenas no troço central. Estas soluções resultaram da
contestação dos proprietários face à inviabilização de áreas agrícolas relevantes no contexto local e ao seu
desenvolvimento a grande proximidade de habitações, situação mais crítica na zona de Brancanes, tanto para
a solução a Sul como para a Solução a Norte. Foi assim considerada uma alternativa intermédia nesta zona que
acompanhava mais de perto o eixo definido em sede de Plano Diretor Municipal.

No decorrer do procedimento de AIA e por solicitação da CA foram ainda estudados novos traçados para a zona
inicial do projeto, que se desenvolvia em área do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), dado o seu
regulamento condicionar a abertura de novos acessos rodoviários fora do solo urbano e dos espaços de
equipamentos. Foram considerados nesta zona dois corredores alternativos: Corredor Alternativo 1 que, inserido
em área do Parque, seguia sobre via existente, e Corredor Alternativo 2 que se desenvolvia mais a nascente,
fora da área do Parque e em zona agrícola.

A CA emitiu parecer desfavorável tendo considerado a ocorrência de impactes na estrutura agrária e nas
habitações que deveriam ser minimizados, assim como no PNRF, designadamente nos aspetos ecológicos e nas
condicionantes legais, como a RAN.

Também a Câmara Municipal de Olhão considerou que os dois corredores alternativos propostos para o início
do traçado, na área do Parque Natural da Ria Formosa, eram mais gravosos que o inicialmente proposto, ou
porque levava a inúmeras demolições (Corredor Alternativo 1), ou porque se aproximava muito do centro da
cidade, desincentivando o uso da Variante (Corredor Alternativo 2). Considerou ainda a Câmara que o traçado
inicial e já estabilizado desde 2009, com reserva de corredor em PDM, seria o mais favorável e não era
incompatível com as normas definidas no regulamento do Parque Natural da Ria Formosa.
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3.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi a seguinte:
Realização de reunião a 26 de fevereiro de 2019 para apresentação do EIA e respetivo Projeto pelo
Proponente e equipa Consultora à CA.
Análise da conformidade do EIA - solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Art.º 14º, do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, relativos aos seguintes capítulos e
aspetos do EIA: Descrição do Projeto. Fatores Ambientais: Ecologia, Solos e Usos do Solo, Socioeconomia,
Alterações Climáticas, Paisagem, Património e Paisagem. Reformulação do Resumo Não Técnico (RNT).
Análise dos Elementos Adicionais, datados de abril de 2019.
Declaração da Conformidade do EIA, a 22 de abril de 2019.
Solicitação de elementos complementares relativos à Paisagem.
Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a análise da
CA, às seguintes entidades: Câmara Municipal de Olhão, Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), Águas do Algarve, S.A. (AdA)
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR), Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), Turismo do Portugal, I.P. (TP), EDP distribuição,
Rede Elétrica Nacional (EDP/REN). Os Pareceres, até à data, recebidos encontram-se no Anexo 2.
Realização de uma visita ao local de implantação do projeto, no dia 15 de maio de 2019, onde estiveram
presentes os elementos que integram a CA e representantes do proponente e da equipa que elaborou o
EIA.
Análise dos Elementos Complementares datados de maio de 2019, remetidos pelo proponente.
Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 30 de abril a 12 de
junho de 2019.
Análise técnica do EIA com o objetivo de avaliar os impactes das soluções alternativas propostas e a
possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi
efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA/ARH
Algarve sobre Recursos Hídricos e Hidrologia, a APA/DGA sobre Ambiente Sonoro, a APA/DCLIMA sobre

Alterações Climáticas, a CCDR Algarve sobre Solos e Uso do Solo, Qualidade do Ar, Ordenamento do
Território e Sócio Economia, o ICNF sobre Sistemas Ecológicos, a ARS Algarve sobre Saúde, a DGPC sobre
Património, o LNEG sobre Geologia e Geomorfologia, e o ISA/CEABN sobre Paisagem.
Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA; analisar o projeto
e os respetivos impactes; analisar os contributos setoriais das várias entidades da CA, e os pareceres
solicitados a entidades externas; analisar os resultados da consulta pública efetuada; definir os fatores
ambientais determinantes e relevantes na avaliação do projeto e das soluções alternativas e identificar as
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Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização a desenvolver na fase de
Projeto de Execução para a solução alternativa selecionada.
Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspetos atrás referidos, com a seguinte estrutura:
1. Introdução, 2. Antecedentes 3. Procedimento de Avaliação, 4. Antecedentes, Justificação e Objetivos do
Projeto, 5. Descrição do Projeto, 6. Análise dos Fatores Ambientais, 7. Pareceres Externos, 8. Consulta
Pública, 9. Comparação de Alternativas, 10. Conclusões. 11. Condicionantes, Estudos, Medidas de
Minimização e Planos de Monitorização.
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4. ANTECEDENTES, JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO
Este capítulo foi elaborado de acordo com a informação disponibilizada no EIA.

4.1 Antecedentes do Projeto: Estudos de Viabilidade de Corredores e de Traçados

Face aos antecedentes do anterior procedimento de AIA, para o desenvolvimento do atual projeto, considerou
o proponente como orientação geral a preocupação pelo uso do corredor do PDM, em articulação com a
minimização de impactes ao nível das habitações, das áreas agrícolas, das áreas de RAN e ainda considerando
a menor intervenção possível em área do Parque Natural da Ria Formosa, procurando que os traçados se
desenvolvessem sobre estradas / caminhos existentes, não havendo assim lugar à abertura de novas estradas
e garantindo ainda que não seriam afetados habitats prioritários com o eventual alargamento de vias existentes.

O traçado da Solução B é o que se aproxima mais do traçado do projeto de execução da subconcessão Algarve
Litoral, nomeadamente da Alternativa 1 desse projeto, com a exceção no seu troço inicial, entre o km 0+000 e
a Rotunda B1 (km 1+200) em que o traçado agora estudado se sobrepõe ao da estrada de Bela-Mandil,
equivalendo ao traçado do Corredor Alternativo 1 que surgiu na sequência da solicitação no anterior
procedimento de AIA resultando da necessidade de se estudarem soluções alternativas, para minimizar a
afetação das áreas de proteção do Parque Natural da Ria Formosa.

Desta forma, o Estudo Prévio resultou do desenvolvimento de estudos de viabilidade de corredores (escala 1/25
000) e de traçados (1/5 000), onde se procurou a minimização dos aspetos atrás mencionados.

No entanto, a área onde se desenvolve o projeto apresenta vários condicionamentos sendo inevitável a afetação
de áreas agrícolas, zonas de RAN, que dominam de forma quase contínua todo o território do concelho a norte
da EN125, e áreas agrícolas de elevada dimensão e investimento e pontualmente algum edificado (existência
de aglomerados de menores dimensões na zona mais a poente, como por exemplo Bela-Mandil, e de
aglomerados mais densos, na parte mais a nascente na continuidade da área urbana de Olhão, como por
exemplo o Bairro 28 de Setembro, Piares, a Quinta do Major e, mais a norte, Brancanes).

Foram assim, no âmbito desses Estudos, contactados pelo proponente um conjunto alargado de entidades, de
forma a atualizar a informação sobre a zona e sobre potenciais condicionantes ao desenvolvimento de novos
traçados, com especial preocupação para as entidades com potencial relevância nomeadamente o Parque
Natural da Ria Formosa, para que o estudo de corredores fosse efetuado em articulação com o seu regulamento
e a Câmara Municipal de Olhão, de forma a se poderem introduzir eventuais ajustes aos corredores em estudo,
antes de se prosseguir para a fase de projeto.
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Existiram também, limitações orçamentais, pelo que foi acordado com a autarquia a redução do perfil transversal
do projeto, e o aproveitamento, sempre que possível, de estradas existentes.

O facto de se aproveitarem as vias existentes e as orientações do Regulamento do PNRF que impede a abertura
de novas vias e apenas permite o alargamento/beneficiação das existentes, levou a que o início do projeto, em
área do PNRF, se fizesse segundo dois traçados alternativos que utilizam vias existentes (Solução A em cerca
de 400 m e a Solução B, em cerca de 500 m), que partem da EN125, a poente da rotunda do Torrejão existente:
a estrada municipal de Bela-Mandil para a Solução B e um caminho não pavimentado a poente desta via, para
a Solução A.

A Solução B segue a filosofia de desenvolvimento do Corredor Alternativo 1 do anterior processo, embora
procedendo ao uso da via existente sem qualquer afetação direta de habitações, situação que ocorria antes,
com a afetação da única habitação existente do lado poente da estrada.

Para a Solução A criou-se uma nova rotunda na EN125 de forma a ligar à rotunda do Torrejão existente,
havendo por isso um alargamento localizado deste pequeno trecho da EN125 desde o início da solução até à
rotunda do Torrejão.

De seguida procurou-se que o desenvolvimento do restante traçado se fizesse, sempre que possível, usando
vias existentes de modo a minimizar a afetação dos usos do solo, situação que só foi contudo possível na
Solução B, até cerca do km 1+600 e depois no final do traçado, usando a via camarária existente que liga
atualmente à rotunda da zona industrial, a nascente da cidade do Olhão, onde a Circular à EN125 termina.

Procurou o proponente também que os traçados não afetassem o edificado (apenas a Solução A afeta uma
edificação degradada e não habitada e ambas as soluções, no final do traçado afetam diretamente uma
edificação no entanto passível de não ser afetada em projeto de execução) e se minimizasse a passagem em
áreas agrícolas de maior valor acrescentado. Na zona central dos traçados, na envolvente a Brancanes, toda a
zona tem idênticas características (muitas áreas agrícolas, nalguns casos de elevado investimento e casas
dispersas), pelo que os únicos locais de passagem (entre os km 3 e 4 das Soluções A e B), voltam a ser os das
Alternativas 1 e 2 do processo anterior, por serem os únicos que efetivamente não afetam edificado, embora
consequentemente possam ter impactes em áreas agrícolas. Qualquer passagem mais a norte ou mais a sul
destes dois alinhamentos afetaria casas de habitação.

Desta forma, e de acordo com o proponente, procurou-se atender, sempre que possível, ao corredor do PDM,
por corresponder a um corredor com suporte legal, menos condicionado, indo também ao encontro da
autarquia, constituindo a Solução B, no essencial, esse corredor. Com a Solução A, procurou-se outra alternativa
de corredor, que não seguindo o corredor do PDM, mais a norte, minimizasse a afetação de habitações.
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4.2 Objetivos do Projeto

O projeto tem como objetivo a criação de uma variante ao troço da EN125 que atravessa a cidade de Olhão e
que se constitui atualmente como um arruamento urbano, cujo nível de serviço e condições de circulação são
considerados constrangimentos importantes e incompatíveis com a função de uma estrada nacional que integra
o Plano Rodoviário Nacional e que tem um papel estruturante na Região do Algarve, ao ser a via que com um
desenvolvimento transversal a toda a região, serve as diferentes sedes de concelho e aglomerados de toda a
zona mais próxima do litoral.

Pretende-se ainda com a implementação da Circular de Olhão melhorar a circulação viária entre o centro
histórico de Olhão e a rede viária circundante, nomeadamente a ER2-6, a EM516-3 e a EN398 (ligação à A22 –
Via do Infante), através de ligações de nível a estabelecer com estas vias.

4.3 Justificação do Projeto
A EN125 desenvolve-se transversalmente, entre Vila do Bispo e Vila Real de Santo António, assumindo um
caráter de via estruturante, visto que possibilita as ligações entre os principais centros urbanos do litoral e,
através das suas ligações transversais com vias da rede principal e complementar, movimentos intra e
suprarregionais (com a A22, permitindo a ligação a Espanha em Vila Real de Santo António, com a A2 em
Paderne permitindo movimentos para Norte, com o IC1 em Lagoa e com o IC27 em Castro Marim).

O desenvolvimento socioeconómico da região do Algarve, conduziu a que esta via se transformasse, em grande
parte da sua extensão, numa via eminentemente urbana, designadamente no atravessamento de Olhão,
conduzindo a níveis de serviço muito baixos, a uma reduzida segurança de circulação e ao surgimento de zonas
de conflito, com muitos pontos negros de sinistralidade rodoviária.

Em 2009, a Subconcessão do Algarve Litoral, teve como objetivo requalificar a EN125 potenciando a sua função
enquanto via estruturante, melhorando as condições de circulação numa via que regista níveis de tráfego muito
elevados, aumentando as condições de segurança de circulação e, da mesma forma, potenciando a
requalificação urbana e paisagística na sua envolvente e promovendo o ordenamento urbano.

Das ações previstas no âmbito desta Subconcessão, nem todas foram contudo concretizadas, nomeadamente
a variante à travessia da cidade de Olhão.
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O atual projeto vai assim ao encontro dos princípios de melhoria das condições de circulação e segurança
rodoviária da EN125 e das populações servidas, através da criação de uma via circular a norte da cidade de
Olhão, eliminando o constrangimento atualmente existente na travessia desta cidade, que se efetua através da
EN125 e cujo traçado está já integrado no próprio tecido urbano, com visíveis incómodos na qualidade de vida
e segurança da população e com tempos de percursos para os utentes muito mais elevados e penalizadores da
desejada melhoria de circulação que se impõe a uma estrada desta natureza.

O aumento de tráfego na EN125 tem vindo a deteriorar as condições de circulação de toda a via, aumentando
o tempo de viagem e reduzindo a segurança rodoviária. Esta situação é ainda agravada no Verão, devido ao
período de férias em que aumenta o número de residentes e de veículos em circulação.

Para a cidade de Olhão, o seu atravessamento pela EN125, é assim também um fator negativo na própria
vivência, qualidade de vida e segurança dos seus habitantes, pela ocorrência de permanentes
congestionamentos de tráfego e elevado numero de veículos em circulação, sendo por isso reconhecido pela
autarquia a importância da criação de uma Variante à EN125, com um desenvolvimento por norte da cidade e
para a qual está já definido, desde 2009, um corredor destinado à sua implantação. Pretende também a
autarquia, com esta solução alternativa por norte da cidade e com as articulações previstas com a rede viária
local, que haja uma melhoria da circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária circundante,
nomeadamente a ER2-6, a EM516-3 e a EN398, evitando-se assim também o atravessamento da cidade de
Olhão para o fluxo vindo de poente da cidade, que se dirige à A22.

Deste modo, a construção da Circular de Olhão, evitando o atravessamento da zona urbana da cidade,
contribuirá para uma maior fluidez do tráfego de longo curso na EN125 e, por outro, para a melhoria das
condições de circulação nos percursos locais e pedonais no centro da cidade de Olhão, ao retirar o tráfego de
passagem do centro da mesma. Melhorará, também, a circulação na EN125 a nascente de Faro e
particularmente entre Faro e Olhão, com movimentos diários atualmente muito significativos face ao
crescimento de Olhão como concelho residencial.

Na globalidade da EN125 e com a conclusão das várias variantes previstas, onde se inclui a de Olhão, a melhoria
das condições de circulação obtida refletir-se-á nos tempos de percurso, podendo atingir, segundo os cálculos
elaborados no âmbito da anterior Subconcessão, os 19% nos troços onde se prevê a construção de variantes,
sendo considerado um aspeto fortemente positivo no contexto regional e correspondendo a cerca de 2,6 milhões
de horas anuais que serão poupadas nas deslocações.

Da mesma forma, a uniformização das características geométricas que tem vindo a ser feita em toda a EN125,
refletir-se-á também na melhoria global das condições de segurança desta estrada nacional que, aliada à
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retirada de tráfego dos centros urbanos atravessados, resultante da construção de variantes, contribuirá para
uma redução global em 35% da sinistralidade grave e da sinistralidade geral.

Realça-se também que a construção da Circular irá permitir a desclassificação do atual troço da EN125 que
atravessa a cidade de Olhão, o qual passará a integrar a rede viária municipal. Esta mudança permitirá à Câmara
Municipal de Olhão promover o reordenamento da circulação e do estacionamento, bem como a requalificação
urbana de todo esse troço de via, tendo em vista uma convivência das circulações viária e pedonal em melhores
condições de segurança, mediante a introdução de medidas de acalmia do tráfego.
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5.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este capítulo foi elaborado de acordo com a informação constante do EIA. No Anexo I consta o Enquadramento
Nacional do Projeto Regional e Local do Projeto.

5.1. Localização do Projeto

O Projeto localiza-se no concelho de Olhão, nas freguesias de Pechão e Quelfes, inicia-se ao km 111+500 da
EN125, na zona de Torrejão, a poente de Olhão e termina ao km 116+100 na EN125, a nascente de Olhão, na
rotunda existente a sul de Quelfes, junto à Zona Industrial de Marim.

5.2 Descrição do Projeto

O projeto com uma extensão de cerca de 6 km foi previsto para garantir uma velocidade base de 80 km/h e
um perfil transversal tipo constituído por uma única faixa de rodagem com uma largura de 7,0 m com duas
vias, uma em cada sentido, e bermas direitas variáveis, com uma largura mínima de 1,0 m.

No que diz respeito às ligações à rede viária existente, prevê-se que todas se efetuarão através de interseções
de nível, a maioria delas do tipo giratório (rotundas). O traçado da Solução A terá, contudo, três interseções
desniveladas com vias municipais de interesse secundário. Os perfis transversais tipo preconizados são variáveis
para os vários troços da Circular de Olhão, dado o aproveitamento de vias existentes. Tal como mencionado
estão previstas duas soluções Alternativas: a Solução A e a Solução B.

Solução A
Desenvolve-se mais a poente e mais a norte de Olhão, com exceção do trecho entre o km 2+850 e a rotunda
A2 em que se desenvolve mais a sul, apresentando maior distância relativamente ao centro da cidade, sendo
por isso o mais extenso com um total de 6 144,558 m. Desenvolve-se nas proximidades das localidades de João
de Ourém, Arrochela, Quinta do Calhau, Quinta do Major e Piares, contornando, por norte, o cemitério de
Quelfes (km 4+850), aproximando-se da ponte de Quelfes (km 4+950).

Estão previstas interseções de nível do tipo rotunda apenas com as vias de hierarquia superior, nomeadamente
a EN2-6, a EM516-3 e a estrada de Quelfes (Rotundas A0, A1, A2, A3 e A4). As interseções com as vias de
hierarquia inferior são feitas de forma desnivelada, através de obras de arte do tipo passagem inferior de um
só vão, nomeadamente com um caminho rural importante intersetado ao km 2+250, com um caminho municipal
pavimentado, intersetado ao km 3+000, e com outro caminho municipal pavimentado ao km 3+400.
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Existem ainda outros caminhos municipais pavimentados que serão interferidos, designadamente aos km
5+265, 5+575 e 5+950. Para estes caminhos, e por darem acesso a um número elevado de habitações e à
zona industrial de Marim, preconiza-se a acessibilidade a partir da Circular através de vias segregadas para
tráfego local, que poderão ser instaladas apenas de um, ou dos dois lados da Circular.

Solução B
Possui um comprimento total de 5 707,73 m e implanta-se mais próximo do limite urbano da cidade de Olhão,
nas proximidades das localidades de Bela-Mandil, Arrochela, Quinta do Major, Casinha de Gala e Piares,
contornando por sul o cemitério de Quelfes (km 4+500).

Estão previstas interseções de nível do tipo rotunda (Rotundas B0, B1, B2, B3, B4, B5 e B6) não só com as vias
de hierarquia superior, nomeadamente a EN2-6, a EM516-3 e a estrada de Quelfes, mas ainda com duas vias
de hierarquia inferior, nomeadamente com um caminho municipal que entronca com a estrada de Bela-Mandil
e que dá origem à rotunda B1 e com um dos caminhos municipais que ligam Olhão a Brancanes e que dá origem
à rotunda B3. Também se prevê a possibilidade de se efetuarem acessos marginais, através de vias segregadas
para o tráfego local, e que têm lugar nos trechos inicial e final.

Interligações entre as Soluções A e B
É possível a interligação entre os traçados das Soluções A e B, as quais se destinam a permitir combinações
entre os dois traçados gerais, tendo em vista permitir a conjugação das duas soluções de traçado nos 4 trechos
previstos. Assim, foram analisadas três interligações da Solução A para a Solução B, e vice-versa:

Da Solução A para a Solução B:
A ligação A-B-1: localiza-se no trecho poente, com cerca de 511 m de extensão e liga a Solução A, no km
0+786,06, à Solução B, no km 1+201,07 (rotunda B1). Permite combinar o troço inicial da Solução A, que
não se sobrepõe à estrada de Bela-Mandil, com a segunda metade do trecho poente da Solução B que se
implanta sobre essa estrada existente.
A ligação A-B-2: localiza-se no trecho norte, possui cerca de 327 m de extensão e liga a Solução A, no Km
2+663,15, com a Solução B, no km 2+744,34. Permite combinar a zona inicial do trecho norte da Solução
A com a parte final do mesmo trecho da Solução B, que não atravessa a Quinta do Calhau.
A ligação A-B-3: localiza-se no trecho nascente e liga a rotunda A3 com o traçado da Solução B no km
4+992,29.

Da Solução B para a Solução A:
A ligação B-A-1: localiza-se no trecho poente da Circular e possui cerca de 461 m de extensão. Liga o km
0+757,31 da Solução B com o km 1+265,71 da Solução A, permitindo idêntica articulação face à mesma
zona na Solução A.
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A Ligação B-A-2: no trecho norte do traçado, efetua a ligação do traçado da Solução B ao traçado da
Solução A, com cerca de 257 m de extensão. Inicia-se ao km 2+451,32 da Solução B e termina na Solução
A no seu km 2+978,94. Permite combinar a parte inicial do trecho norte da Solução B com a parte final do
mesmo trecho da Solução A, não atravessando terrenos da Quinta de Lourenço Amaro.
A Ligação B-A-3: no trecho nascente, liga a Solução B ao km 4+550,29 com a Solução A ao km 5+717,66,
com uma extensão de 686 m, sendo portanto a mais extensa ligação.

Face a estas Interligações é possível definir 4 Trechos de traçado considerando as 3 Ligações que possibilitam
a articulação entre as duas Soluções alternativas, sendo que em cada Trecho existem sempre duas soluções
alternativas. Existe assim a possibilidade de 16 combinações de soluções.

Restabelecimentos
Na Solução A preveem-se os seguintes restabelecimentos desnivelados por meio de obras de arte (passagens
Inferiores) de três estradas municipais:

Quadro 1 – Passagens Inferiores (PI)
Características das vias no local da Obra
de Arte
Obras Localização
de Arte
(km)

Via Restabelecida

Obras de Arte

EN125

Classificação

Perfil tipo
(m)

Perfil tipo
(m)

Largura entre
Guarda
Corpos
(m)

Vãos
(m)

Viés
(g)

K

100

1,0000
0

1,25+9,0+1,25
(10,50)

5,0

1

P.I.

n.º de
Vãos

P1 1A

2+254,568

CR

0,5+4,0+0,5

1,0+3,5+3,5+1,
0 (9,0)

P1 2A

3+003,985

CM

0,5+5,0+0,5

1,0+3,5+3,5+1, 103,71
0 (9,0)
0

1,0017
0

1,25+9,0+1,25
(10,50)

6,0

1

P1 3A

3+401,048

CM

0,5+5,0+0,5

1,0+3,5+3,5+1,
97,083
0 (9,0)

1,0010
5

1,25+9,0+1,25
(10,50)

6,0

1

Fonte: EIA

Foi apresentada em sede de Aditamento listagem com todas as estradas e caminhos interferidos pelas soluções
A e B, bem como pelas interligações entre elas, bem como os respetivos acréscimos de percurso previstos.

Drenagem
Relativamente ao sistema de drenagem transversal, prevê-se que o restabelecimento das linhas de água
interferidas pela Solução A seja efetuado através de 15 Passagens Hidráulicas (PH) e na Solução B, através de
14 PH, todas dimensionadas para um período de retorno de 100 anos. Está também previsto um sistema de
drenagem longitudinal da plataforma e áreas adjacentes (valetas laterias, de bordadura e de pé de talude,
drenos longitudinais, dissipadores de energia e descidas de talude).
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Pavimentação
Previu-se um pavimento flexível com uma camada de desgaste de betão betuminoso.

Movimentações de Terra
Escavações: A Solução A apresenta escavações com alturas inferiores a 5 m, excetuando-se uma situação onde
a escavação atinge uma altura máxima ao eixo de 6,9 m (km 4+633). Ao longo da Solução B e de todas as
ligações preconizadas todas as escavações existentes apresentam alturas reduzidas, inferiores a 5 m.

Aterros: A Solução A apresenta altura máxima de aterro de 6,9 m (sensivelmente ao km 3+374) e a Solução B
de cerca de 5,1 m (sensivelmente ao km 2+785). Nas ligações a altura máxima de aterro é de 3,5 m (km 4+975
da Ligação B-A-3).

Apresentam-se nos quadros seguintes os movimentos de terras previstos e o saldo final obtido para todas as
combinações possíveis de Soluções.

Quadro 2 - Terras Movimentadas – Combinações na Solução A

Combinações

Extensão
(m)

Escavação
(m3)

Aterro
(m3)

Balanço de
Terras
(m3)

1

Solução A

6143,9

88779,9

84236,9

4543,0

2

Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B

6756,4

97759,0

85868,9

11890,1

3

Solução A + Ligação A-B-2 + Solução B

5953,5

72932,9

34106,7

38826,2

4

Solução A + Ligação A-B-2 + Solução B+
Ligação B-A-3 + Solução A

5968,9

77490,4

38583,3

38907,1

5

Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B

5804,3

59468,8

8064,4

51404,4

6

Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B +
Ligação B-A-3 + Solução A

5819,6

64026,4

12541,1

51485,4

7

Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B +
Ligação B-A-2 + Solução A

5970,0

75676,6

58107,8

17568,9

8

Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B +
Ligação B-A-2 + Solução A + Ligação A-B-3
+ Solução B

6009,7

73127,0

58622,5

14504,5

Fonte: EIA
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Quadro 3 - Terras Movimentadas – Combinações na Solução B

Combinações

Extensão
(m)

Escavação
(m3)

Aterro
(m3)

Balanço de
Terras
(m3)

9

Solução B

5707,7

63311,1

7982,0

55329,2

10

Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A

5723,1

67868,7

12458,
6

55410,1

11

Solução B + Ligação B-A-2 + Solução A

5873,4

79518,9

58025,
3

21493,6

12

Solução B + Ligação B-A-2 + Solução A
+ Lig.A-B-3 + Solução B

5913,1

76969,3

58540,
0

18429,3

13

Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A

6097,0

89882,3

83882,
3

6000,0

14

Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A +
Ligação A-B-3 + Solução B

6136,7

87332,7

84397,
0

2935,7

15

Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A +
Ligação A-B-2 + Solução B

5906,5

74035,3

33752,
1

40283,2

16

Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A +
Ligação A-B-2 + Solução B + Ligação BA-3 + Solução A

5921,9

78592,9

38228,
8

40364,1

Fonte: EIA

Vedação
A via será vedada com uma rede de malha metálica variável (rede de caça), com 1,20 m de largura, assente
em postes de madeira e ou metálicos, conforme se atravesse zona agrícola ou urbana, afastados cerca de 2,0
m de forma a garantir condições de segurança da circulação, impedindo a entrada de pessoas, bem como a
execução de novos acessos a propriedades privadas a partir da estrada.

Constituem exceção os locais de acesso a propriedades e a alguns caminhos municipais e rurais, nomeadamente
quando há aproveitamento de estradas municipais existentes, com construção de vias laterais para acesso local.
Nestes trechos prevêem-se duas situações distintas:
1.

A via lateral de acesso local implanta-se paralelamente aos muros das propriedades existentes que devem
ser preservados ou, na sua impossibilidade, reconstruídos se for necessária a sua demolição para permitir
a construção da estrada, designadamente nos trechos do km 0+050 ao km 0+550 e do km 1+225 ao km
1+600 da Solução B. Nestes dois trechos a função de vedação será assegurada pelos muros existentes
pelo que não será necessária a instalação de outra.

2.

A via lateral de acesso local implanta-se em zonas rurais sem qualquer restrição lateral. Estão nesta situação
todas os trechos da Solução A com esse tipo de via e os trechos da Solução B com via lateral compreendidos
entre o km 4+875 e o km 5+625. Nestes trechos será necessária a colocação de vedações, embora não
contínuas, ou seja, devem ter interrupções pontuais para permitir a entrada e a saída de veículos da via
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lateral para os caminhos e propriedades limítrofes. A localização destas interrupções será definida na fase
de projeto de execução.

Tráfego
Preveem-se os seguintes valores de TMDA, para as duas soluções, num cenário otimista (com maiores volumes
de tráfego):

Quadro 4 - Previsões de Tráfego (TMDA) – Solução A – Perspetiva Otimista
2021

2031

2041

Ext.
(km)

Ligeiros

Pesados

Totais

Ligeiros

Pesados

Totais

Ligeiros

Pesados

Totais

Rot. A0 –
Rot. A1

1.65

5 133

93

5 226

6 921

110

7 031

9 486

131

8 617

Rot. A1 –
Rot. A2

2.47

9 166

89

9 255

11 806

135

11 941

14 955

197

15 152

Rot. A2 –
Rot. A3

0.90

8 699

147

8 846

11 217

173

11 390

14 244

206

14 450

Rot. A3 –
Ent. 1

0.93

5 672

125

5 796

6 953

147

7 100

9 209

179

9 388

Ent. 1 –
Rot.
EN125

0.19

5 685

123

5 808

6 969

145

7 114

9 228

177

9 405

Procura Média

7 377

105

7482

9 522

136

9 658

12 333

177

12 510

Troço

Fonte: EIA

Quadro 5 - Previsões de Tráfego (TMDA) – Solução B – Perspetiva Otimista
2021

2031

2041

Ext.
(km)

Ligeiros

Pesados

Totais

Ligeiros

Pesados

Totais

Ligeiros

Pesados

Totais

Rot. B0 –
Rot. B1

1.20

5 505

97

5 602

7 443

117

7 560

9 808

140

9 948

Rot. B1 –
Rot. B2

0.42

5 731

116

5 847

7 655

138

7 793

10 051

166

10 217

Rot. B2 –
Rot. B3

1.58

9 161

108

9 269

11 820

131

11 951

14 584

159

14 743

Rot. B3 –
Rot. B4

0.71

9 628

110

9 738

12 750

133

12 883

15 664

161

15 825

Rot. B4 –
Rot. B5

0.53

9 001

173

9 174

11 600

206

11 806

14 956

249

14 605

Rot. B5 –
Ent. 1

1.07

5 699

130

5 829

7 017

154

7 171

9 233

185

9 418

Ent. 1 –
Rot. B6

0.20

5 712

128

5 840

7 034

152

7 186

9 252

183

9 435

Procura Média

7 415

117

7 532

9 622

141

9 763

12 172

170

12 341

Troço

Fonte: EIA
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Calendarização
Em termos de programação temporal, prevê-se que a fase de construção tenha uma duração de 15 a 18 meses
e que após a aprovação do projeto de execução, a via entre em exploração em 2021.

Estaleiros
Não se encontram ainda definida(s) as localização(ões) do(s) estaleiro(s) da obra. Deste modo, apenas se
indicam as condicionantes ambientais à implantação dos mesmos que, para além de constituírem uma obrigação
contratual, devem ser incorporadas no Sistema de Gestão Ambiental da Obra. Considerou-se que devem ser
salvaguardados os locais que em termos de usos são mais sensíveis, nomeadamente áreas pertencentes à RAN,
REN, áreas localizadas na proximidade a linhas de água, captações de água e proximidade de aglomerados
urbanos. Prevê-se o uso preferencial de terrenos já impermeabilizados ou de áreas de carácter industrial, na
proximidade de vias de comunicação existentes, de modo a que os acessos à plataforma se efetuem sem
grandes perturbações em terrenos não intervencionados.
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6. ANÁLISE DOS FACTORES AMBIENTAIS

6.1. Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais

A caracterização que de seguida se apresentada é baseada no EIA, no Estudo Geológico e Geotécnico que o
acompanha e na Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000 nº 53-A Faro (2ª edição, Manuppella et al
2006), com a Notícia Explicativa correspondente à 1ª edição da Carta, datada de 1987. A cartografia geológica
na escala 1:25 000 (folha 611) apresenta a mesma litoestratigrafia que a carta editada em 2006, embora com
maior precisão na representação dos limites geológicos.

Esta região apresenta uma morfologia em geral suave e pouco acidentada, de cotas baixas e relativamente
constantes, oscilando entre cerca de 5 m e de 40 m. Corresponde a uma faixa de transição entre a planície
costeira muito aplanada e os relevos suaves situados mais a norte, drenados por linhas de água orientadas NS, como é o caso das ribeiras de Bela-Mandil e de Marim, respetivamente a W e a E do traçado proposto. O
relevo mais importante e próximo da área de estudo é o Monte Figo, que culmina a 410 m, cerca de 4 km a N
de Olhão.

A área de estudo está incluída na Orla Mesocenozóica do Algarve, que se subdivide por duas regiões distintas,
ocorrendo a norte sobretudo rochas carbonatadas mesozoicas, enquanto a sul predominam formações
cenozoicas essencialmente detríticas. O litoral está representado pela Ria Formosa, unidade geomorfológica
constituída por um longo sistema de ilhas-barreira com aluviões e sapais, areias de duna e de praia.

A litoestratigrafia representada na área de estudo é constituída pelas seguintes unidades, do topo para a base:
Holocénico, Aluviões e aterros, com representação incipiente, associada sobretudo às linhas de água.
Plio-Plistocénico, representado pela Formação de Ludo, constituída em termos gerais por areias e
cascalheiras e dividida em cinco unidades: Cascalheiras de Gambelas, Areias de Ludo, Areias de Quarteira,
Areias de Monte Negro e, na base, Areias da Falésia. Esta Formação contacta com o Miocénico subjacente
por discordância angular. O Plio-Plistocénico é atravessado aproximadamente nos primeiros 1500 m de
ambas as soluções A e B (a poente), e ocorre também a nascente, quase no término destas soluções (na
Solução A a partir do km 5 e na Solução B apenas entre o km 4+500 e km 4+800).
Miocénico, constituído na região por quatro formações, embora apenas duas sejam atravessadas no traçado
em avaliação:
- Siltes de Quelfes; Solução A (sensivelmente entre o km 4+000 e o km 5+000) e Solução B (km 4+000 a
4+500).
- Conglomerado de Galvanas.
- Siltes glauconíticos de Campina de Faro.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3252
EN125 – Circular de Olhão
Julho de 2019

18

Parecer da Comissão de Avaliação

- Calcários de Galvanas, que ocorrem no término nascente das soluções A e B.
Cretácico (Aptiano a Cenomaniano), atravessado pelo traçado proposto ao longo de 3,5 a 4 km, sendo
composto, do topo para a base, pelas seguintes unidades:
- Calcários cristalinos de Pão Branco, Margas superiores, Dolomitos de Chão de Cevada (Cenomaniano).
- Calcários e Dolomitos de Caliços (Albiano).
- Margo-calcários de Porto de Mós, Margas de Luz, Calcários e margas com Palorbitolina (Aptiano).

Relativamente à Tectónica/Neo-Tectónica as unidades mesocenozóicas apresentam uma estrutura com
dobramento de eixo E-W, observando-se, em termos gerais, uma estrutura anticlinal em S. Bárbara de Nexe e,
mais a sul e na região a N de Olhão, uma série monoclinal inclinando para S. O modelo tectónico regional
apresenta um conjunto de estruturas em teclas de piano, associado a tectónica diapírica.

O Cretácico essencialmente carbonatado que se observa a N de Olhão está atravessado por algumas falhas,
nomeadamente em Poço Longo – Brancanes e em Quelfes.

Em termos de neotectónica, apenas é de referir como estrutura geológica ativa a falha de Faro, de direção NS, com tipo de deslocamento desconhecido, embora se comporte como desligamento direito no sector de Estói.

Relativamente à Sismicidade o Algarve foi bastante afetado por diversos sismos importantes. Salientam-se os
sismos gerados a SW do Cabo de S. Vicente, como foi o caso em 382 e sobretudo em 1755, com o sismo de
Lisboa, bem como com o tsunami a ele associado. São também de salientar, por exemplo, os eventos de 1356,
com epicentro a W do Cabo de S. Vicente, de Portimão em 1719, de Tavira em 1722 e de Loulé em 1587 e em
1856.

Segundo a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas do IPMA, o concelho de Olhão caracteriza-se por uma
intensidade sísmica máxima de grau X na escala de Mercalli Modificada.

No que se refere ao Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983),
a região onde se localiza o projeto insere-se na zona A (sendo o país dividido em quatro zonas, de A a D, por
ordem decrescente de sismicidade), ou seja, aquela em que o risco sísmico a considerar será maior, daí
decorrendo o coeficiente de sismicidade a aplicar para efeitos de dimensionamento de estruturas,
correspondendo ao valor 1,0.

Segundo o Eurocódigo 8, de 2010, a região onde se implanta o projeto situa-se na zona sísmica 1,2 para a Ação
sísmica do Tipo 1 (interplaca), e na zona sísmica 2,3 para Ação sísmica Tipo 2 (intraplaca).
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Quanto à Geologia e Geotecnia o Estudo Geológico e Geotécnico efetuado caracteriza as formações em que o
traçado se insere, com base na prospeção realizada, incluindo sondagens, poços e ensaios diversos, indicando
e classificando as condições de fundação do pavimento e das obras de arte.

Segundo o Estudo Geológico e Geotécnico os taludes preconizados para esta obra, com base no reconhecimento
e ensaios realizados, não sugerem a possibilidade de ocorrência futura de fenómenos de instabilidade
significativos, sendo recomendada uma geometria de 1(V):1,5(H), quer para situações de aterro, quer de
escavação. As passagens inferiores de um só vão que serão construídas para vias de hierarquia inferior, em
número variável entre 0 e 3 consoante a combinação de traçado escolhida, recorrerão a fundação do tipo direta.

Relativamente aos recursos geológicos na área do projeto não é conhecida a existência de qualquer depósito
mineral. Quanto a massas minerais, na área de implantação do projeto ocorrem litologias calcárias e margosas,
areias e aluviões. Algumas destas litologias, nomeadamente a areia e os calcários não margosos, têm interesse
como matérias-primas para agregados para construção civil. Contudo, dada a sua localização litoral em área
com forte ocupação urbana, não constituem recursos minerais para exploração. Não são conhecidos recursos
geotérmicos com águas de temperatura superior a 20ºC relevantes na área de estudo assinalada.

Em termos de Património Geológico não são conhecidas ocorrências com interesse geo-conservacionista na
área em causa. O facto da área de estudo estar incluída num contexto geomorfológico importante e com
estatuto de proteção atribuído, devido à sua inserção no Parque Natural da Ria Formosa, não promove a
atribuição de especial interesse às formações geológicas presentes, embora se considere premente o cuidado
a ter na redução da afetação morfológica e paisagística relacionada com a obra em si.

A ocorrência mais próxima de geopatrimónio está representada pelo Geossítio “Lapiás do Cerro da Cabeça”,
situado a cerca de 7 km a NNE de Olhão. No litoral a S, também sem afetação pelo projeto, situa-se o importante
património geomorfológico representado pela Ria Formosa.

Os impactes associados a este Projeto no fator Geologia – Geomorfologia classificam-se como certos,
permanentes, irreversíveis, de magnitude reduzida, não minimizáveis e pouco significativos. Estes impactes
ocorrerão sobretudo na fase de construção, em relação com as seguintes componentes associadas à obra:

Alteração da morfologia do terreno
Com a construção - e sobretudo nesta fase - verificar-se-ão os principais impactes negativos, com afetação
irreversível da superfície topográfica do terreno e também das formações geológicas aí presentes.
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Em termos de quantificação tratar-se-á de um impacte pouco significativo, quer por não se preverem escavações
e aterros importantes, quer face à morfologia já de si atualmente pouco naturalizada devido ao estilo intrusivo
da ação antrópica verificada nesta área protegida mas muito alterada nas últimas décadas.

Recursos geológicos/inertes para a obra
Não é referido de forma objetiva no EIA o recurso a manchas de empréstimo, pelo que se assume que os
volumes escavados fornecerão a maior parte do volume previsto para aterros, não sendo quantificados os
volumes de inertes necessários para a obra, designadamente para a construção da faixa de rodagem.

Escavações e aterros. Movimentação de terras.
A decapagem implicará a remoção de “terra vegetal” numa espessura prevista até 0,5 m, embora em termos
médios na ordem dos 30 cm. As escavações apenas ultrapassarão a profundidade de 5,0 m num único local,
correspondente à Solução A no km 4+633, onde atingirá 6,9 m. Quanto a aterros, a altura máxima
corresponderá a 6,9 m no caso da Solução A (km 3+374), e a 5,1 m na Solução B (km 2+785).

A área permanentemente afetada pela construção da rodovia varia entre cerca de 14 ha para a Solução A e
11,9 ha para a Solução B (combinação 9). Os métodos de desmonte a utilizar poderão recorrer pontualmente
a meios mecânicos pesados, eventualmente com recursos a explosivos em zonas profundas e menos alteradas
do maciço associado a rochas calcárias do Cretácico. Em termos gerais, e para a maior parte do traçado, as
formações a atravessar serão facilmente ripáveis.

Os vários volumes a considerar para efeitos de avaliação do reaproveitamento associado a movimentos de
terras são apresentados no capítulo da descrição do projeto, para cada uma das 16 combinações possíveis.
Considerando os volumes de escavação, a combinação que afeta mais as formações geológicas é a nº 2, devido
à escavação de 97 759 m3, enquanto as combinações 5, 6, 9 e 10 totalizam o menor volume, variável entre
59 469 m3 (nº 5) e 67 869 m3.

Consoante a solução de traçado definida, o volume final de balanço de terras a considerar será variável entre
2 936 m3 (combinação 14) e, como máximo, cerca de 55 000 m3 (combinações 9 e 10, respetivamente com 55
329 e 55 410 m3). A combinação 14 é assim aquela que, embora com grandes movimentações, permite um
maior reaproveitamento e, portanto, um menor envio a vazadouro de material em excesso.

Considerando os volumes movimentados, correspondentes à soma de escavação e aterro, observam-se os
seguintes valores, diretamente relacionados com a quantidade de transportes a fazer, em fase de obra:
quanto a volumes mais baixos, a combinação 5 apenas movimenta um total de 67 533 m3, seguida das
combinações 9 e 10, respetivamente com 71 293 e 80 328 m3;
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quanto a volumes máximos, as combinações 14, 1, 13 e 2 apresentam volumes crescentes desde 171 730
m3 até 183 628 m3.

Comparação de alternativas
Segundo o quadro síntese de movimentação de terras, a combinação que afeta mais as formações geológicas,
devido ao volume total de escavação, é a combinação 2, com 97 759 m3, enquanto a combinação 5 representa
o menor volume, com 59 469 m3, seguida das combinações 9, 6 e 10.

Pode assumir-se que a diferença entre estes valores máximos e mínimos de escavação, que é de 38 290 m3,
não é muito significativa, face ao volume total de terras a movimentar pela obra, acima referido.

Considerando a minimização do volume final de terras a conduzir para aterro, será de privilegiar as combinações
14 (2 936 m3), 1 (4 543 m3) e 13 (6 000 m3), bem como 2, 7, 8, 11 e 12 (entre 11 890 m3 e 21 494 m3).

Constata-se que a Geologia e Geomorfologia é, no caso deste projeto, um fator menor em termos de influência
na seleção do traçado a privilegiar. Conclui-se que não se identifica uma combinação de traçado francamente
mais favorável para o fator em análise, nomeadamente por se constatar que as 4 opções com menor volume
de escavação (5, 6, 9, 10) correspondem, por outro lado, àquelas que apresentam maior volume de terras
sobrantes.

Considera-se que o fator Geologia – Geomorfologia não é determinante para a escolha da melhor combinação
de soluções a implementar, nomeadamente por não estar em causa a afetação de património geológico e
também por se considerar que a diferença de volumes de escavação entre as várias opções não é francamente
determinante. Para além de que as opções com menores volumes a conduzir a aterro corresponderem, por
outro lado, a maiores volumes de escavação.

6.2 Recursos Hídricos

Recursos Hídricos Superficiais
O projeto desenvolve-se nas bacias hidrográficas de duas Ribeiras temporárias do Sul (geologia calcária e com
um regime de escoamento de tipo mediterrânico), as Ribeiras de Bela-Mandil e de Marim, sem nunca, no
entanto, atingir os seus leitos. Deste modo ambos os traçados intercetam perpendicularmente, e de modo
semelhante, pequenos sistemas hidrográficos locais (efluentes daquelas ribeiras), que se expressam sobre a
forma de talvegues sem leito definido e sem vegetação estruturada associada (sem vegetação ripícola com
importância).
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Por este motivo, para a escolha de uma Solução o fator Recursos Hídricos não se considera relevante.

A questão mais relevante associada aos recursos hídricos superficiais, para ambas as soluções, poderá ser a
possibilidade do eventual agravamento de episódios de cheia, numa zona que é sensível a este tipo de
fenómenos uma vez que apresenta uma ocupação do território onde prevalece o minifúndio (com alguma
densidade populacional e pouca flexibilidade nas pequenas propriedades para alterar o tipo de
organização/atividade que possuem ao nível da ocupação dos terrenos), e por ter uma orografia plana.

O EIA em fase de estudo prévio contempla um pré dimensionamento das passagens hidráulicas necessárias
para garantirem o normal escoamento das águas associadas à rede hidrográfica local. No entanto, no
desenvolvimento das fases futuras do projeto e da AIA, devem ser identificadas as áreas onde possa
eventualmente ocorrer o agravamento das áreas inundadas em relação à situação atual. Nestas situações (se
as mesmas se verificarem), devem ser apresentadas medidas de minimização adequadas e/ou de compensação
aos proprietários. Esta questão das cheias deverá ser tratada em capítulo próprio no âmbito do RECAPE.

Recursos Hídricos Subterrâneos
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos considera-se que a situação atual está devidamente
caracterizada. As diferentes alternativas atravessam, todas elas, vários sistemas aquíferos (Campina de Faro,
Chão de Cevada – Quinta João D’Ourém e S. João da Venda – Quelfes). A área dos referidos aquíferos,
atravessada pela via, situa-se essencialmente sobre a zona de descarga dos mesmos.

De referir que estes são sistemas aquíferos cársicos com vulnerabilidade à poluição. O aquífero superior do
sistema da Campina de Faro, é poroso, no entanto também apresenta elevada vulnerabilidade.

Em relação à avaliação de impactes e medidas de minimização, verifica-se que estes também foram avaliados
de forma adequada. Os principais impactes devem-se essencialmente ao derrame acidental de óleos ou
combustíveis, devido à maquinaria utilizada na fase de construção e na fase de exploração à descarga das
águas de escorrência da plataforma, ou derrames acidentais de substâncias poluentes. De acordo com as
medidas de minimização apresentadas e o facto da via atravessar os aquíferos nas suas zonas de descarga,
pode considerar-se como um impacte pouco significativo. No entanto, os pontos de descarga das águas de
escorrência da plataforma devem afastar-se o mais possível das captações de abastecimento público de água
subterrânea (JK3 e JK5), que se encontram a jusante do atravessamento da via, de acordo com o sentido do
fluxo subterrâneo.

De referir que a área de estudo é uma área considerada crítica para extração de água subterrânea, não sendo
permitido o aumento de volumes de extração de água nesta zona. No entanto, de acordo com o EIA, não está
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prevista a extração de água subterrânea na fase de construção, pelo que o impacte sobre a área crítica será
nulo.

Em relação ao plano de monitorização considera-se que para além do proposto, as medições do nível
piezométrico, devem ser efetuadas com periodicidade mensal durante todo o período de monitorização definido
no EIA.

Além da monitorização do nível de água, deve ainda ser analisada a qualidade da água em pelo menos dois dos
pontos identificados para medição do nível de água, de preferência poços e que se situam entre a via e as
captações públicas atrás referidas. Os parâmetros a analisar devem ser: pH, condutividade, zinco, cobre e
hidrocarbonetos derivados do petróleo (C10 - C40), com periodicidade semestral durante os primeiros três anos
da exploração, devendo existir uma amostragem na fase de pré-construção.

Comparação de alternativas
Tal como referido face às afetações em causa, semelhantes para as duas Soluções alternativas, não se considera
este fator determinante para a seleção da alternativa.

6.3 Ruído

O estudo caracterizou o ambiente sonoro de referência por medições acústicas efetuadas em 8 pontos junto a
habitações próximas das propostas de traçado da futura rodovia.

Os resultados configuram locais calmos, particularmente na envolvente da Solução A, onde não são
ultrapassados os valores estabelecidos para zonas sensíveis de Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A). Apenas em
3 pontos, mais próximos da Solução B, os valores superam estes limiares.

Os impactes foram avaliados para as fases de construção e de exploração.

Na fase de construção foram identificados alguns impactes potencialmente mais significativos na Solução B pelo
início do traçado apresentar maior número de recetores na envolvente, sendo que no restante traçado as
soluções são idênticas. Serão contudo impactes temporários.

Para a fase de exploração, foram efetuadas previsões do ruído, utilizando software dedicado, decorrente da
circulação de veículos na rodovia, para os anos 2021, 2031 e 2041.
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Os resultados indicam ultrapassagem dos valores-limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR)
(Decreto-Lei nº. 9/2007), (considerando os limites Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) para zonas não classificadas
e o tráfego de 2031) em 15 recetores sensíveis para a Solução A e em 27 recetores para a Solução B de traçado.

O estudo analisa também as situações que apresentam magnitude elevada (∆ > 15 dB(A)) e moderada (∆ entre
10 e 15 dB(A)), tendo identificado as diferenças mais elevadas entre situação final e atual nos recetores sensíveis
próximos da Solução A.

Para a fase de construção, caso venha a ser escolhida a Solução B, de forma a evitar os impactes negativos
identificados no trecho 1, as obras nesta zona devem ocorrer apenas nos dias úteis entre as 8h e as 20h00.
Nas restantes situações, devem ser seguidas as disposições fixadas no artigo 14º, relativo a atividades ruidosas
temporárias, do RGR.

Para a fase de exploração, o EIA considera a adoção dos seguintes 2 tipos de medidas de minimização e ordem
de prioridade:
Primeiro a aplicação de pavimento com características pouco ruidosas; é proposto em concreto, um piso
com uma camada de desgaste em SMA (Stone Mastic Asphalt), atualmente em uso pela IP, que promove
uma redução de cerca de 3 dBA;
Segundo a instalação de barreiras acústicas, totalizando as seguintes extensões:
- 585 m na Solução A.
- 1025 m na Solução B.
- 658 m na Solução A conjugada com a Ligação A-B-3, no Trecho 4.
- 912 m na Solução B conjugada com a Ligação B-A-3, no Trecho 4.

Após a adoção das medidas referidas é estimado que, para as diferentes soluções de traçado, os limites legais
de ruído para zonas sem classificação sejam cumpridos em todos as habitações identificadas em sobreexposição. O estudo detalhado das barreiras acústicas deve, contudo, ser apresentado em fase de projeto de
execução, para a solução que vier a ser escolhida.

Concorda-se com o Plano de Monitorização apresentado.

Comparação de alternativas
O EIA quantifica os recetores sensíveis afetados nas várias soluções de traçado - 27 recetores na Solução B e
15 recetores na Solução A - apresentando posteriormente as medidas de minimização para cada situação, as
quais garantirão o cumprimento do RGR em todas as habitações; por esta razão, o EIA considera que o ruído
não é um fator determinante na escolha da melhor alternativa.
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Contudo, atendendo a que a instalação de barreiras acústicas pode determinar a ocorrência de impactes visuais
e de sombreamento nas habitações adjacentes, e por tal por vezes contestada por moradores, considera-se
que a Solução A será a melhor opção por apenas requerer 585 m de barreiras; caso, no entanto, outros fatores
determinem ser a Solução B a menos impactante, considera-se que no Trecho 4 a conjugação da Solução B
com a Ligação B-A-3 tenha a vantagem de evitar a instalação de 113 m de barreira em relação à Solução B.

6.4 Alterações Climáticas

O fator Alterações Climáticas (AC) inclui a vertente de mitigação e adaptação às alterações climáticas.

Na vertente mitigação, a caracterização da situação atual teve por base o Programa Nacional para as Alterações
Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), que constitui o instrumento central das políticas de mitigação onde
estabelece um conjunto de medidas setoriais e elenca um conjunto de opções de políticas e medidas para
assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa (GEE)
de forma a contribuir para alcançar uma meta de -18 a -23% em 2020 e -30 a -40% em 2030 face a 2005.

Refere-se no aditamento ao EIA que com esta nova via, criam-se alternativas de mobilidade no Concelho de
Olhão (que podem ser transpostas para Planos de mobilidade específicos), reduzindo a intensidade de emissão
de GEE na cidade de Olhão por permitir a dispersão do tráfego para a Circular, reduzindo o volume de tráfego
e a distância das deslocações, refere-se igualmente a limitação de velocidade que existirá na Circular, permitindo
menores gastos de combustível e consequentemente menores emissões por parte dos veículos que a percorrem.
O novo pavimento e melhoria do existente será também uma medida que beneficiará a redução das emissões.

Caso o projeto venha a ter iluminação, deverá optar-se por tecnologia LED, bem como por iluminação que se
ajuste à iluminação natural de cada época do ano, através da inclusão, nos sistemas existentes, de relógios
astronómicos, por exemplo, ou por controlo remoto. A IP considera a adoção de práticas inovadoras no âmbito
das Alterações Climáticas, destacando-se a participação de equipas pluridisciplinares em vários consórcios de
candidaturas ao H2020, subordinadas ao tema “Resilience to Extreme Events”, que visam o desenvolvimento
de sistemas inteligentes para a gestão das infraestruturas rodoferroviárias, que permitam uma melhor gestão
e subsequente atenuação dos efeitos das alterações climáticas sobre a mobilidade, tendo algumas destas já
merecido aprovação pela UE. Estas práticas serão desde já assumidas na Circular de Olhão.

Desta forma, caso estas medidas sejam aplicadas de forma correta consideram-se opções positivas.

Na vertente adaptação, a caracterização da situação atual deve ter por base a Estratégia Nacional de Adaptação
às Alterações Climáticas (ENAAC 2020). Considera-se que os principais pontos relativos aos impactes das
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alterações climáticas no âmbito da adaptação foram devidamente abordados no EIA e admite-se que as
alterações climáticas não suscitam quaisquer consequências relevantes no projeto.

Comparação de Alternativas
Pode concluir-se que o projeto não apresenta impactes significativos no âmbito do fator alterações climáticas,
sendo que esta fator não se considera diferenciador para a seleção de alternativas.

6.5 Qualidade do Ar

Considera-se adequada a caracterização da situação atual, tendo sido identificados os recetores sensíveis bem
como as fontes de poluição existentes na proximidade da área de implementação do projeto, nomeadamente
provenientes do tráfego rodoviário, podendo ser consideradas como pouco significativas, não tendo sido
identificadas fontes fixas de emissão.

Na ausência do projeto também não são expectáveis alterações significativas na qualidade do ar na área de
intervenção.

No que diz respeito à fase de construção foram avaliados os impactes ambientais, sendo que, estes dizem
respeito às ações de movimentação de terras, e emissões gasosas de veículos e maquinaria afetos à obra, estes
impactes consideram-se pouco significativos e temporários, sendo apresentadas medidas de minimização que
se consideraram adequadas.

Durante a fase de exploração os impactes neste fator serão resultantes do tráfego rodoviário, no entanto não
se preveem alterações significativas da qualidade do ar, uma vez que os valores estimados de emissões que
resultaram das simulações utilizando o modelo Caline 4 (para cenário típico e cenário desfavorável) em sete
recetores sensíveis para os poluentes CO, NO2 e PM10, mesmo para condições meteorológicas críticas, quer para
o ano de início (2021) quer para o ano horizonte (2041) de projeto, são inferiores aos valores estabelecidos na
legislação, não se perspetivando qualquer incumprimento.

Não está previsto, um plano de monitorização ambiental, no entanto, face ao trafega sazonal, considera-se que
nos 2 primeiros anos de exploração deve ser efetuada a avaliação da qualidade do ar, em cada um dos anos e
em duas épocas, inverno, entre janeiro e março e verão, nos meses de julho/agosto.

Comparação de alternativas
Quanto à análise de alternativas e tendo presente (1) que as fontes de poluição existentes na proximidade da
área de implementação são predominantemente provenientes do tráfego rodoviário e consideradas como pouco
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significativas e (2) que não foram identificadas fontes fixas de emissão e ainda (3) que na ausência do projeto
não são expectáveis alterações significativas na qualidade do ar na área de intervenção e, considerando,
igualmente (4) a topografia e (5) a estrutura de ambas as alternativas em análise considera-se que este fator
não será afetado pela seleção das alternativas A ou B nas suas diversas opções, variando apenas em função
das ações de movimentação de terras, e emissões gasosas de veículos e maquinaria afetos à obra; impactes
pouco significativos e temporários, tanto mais que durante a fase de exploração, não se prevê alterações
significativas da qualidade do ar e as emissões esperadas estarão primordialmente relacionadas com o tráfego
rodoviário dos utentes da Circular. Apesar de os valores máximos de concentração estimados para os poluentes
CO e PM10 obtidos na Solução B serem ligeiramente superiores aos da Solução A, no entanto, as diferenças
verificadas entre as Soluções A e B são muito reduzidas, não se considerando relevante este fator para a seleção
de alternativas.

6.6 Sistemas Ecológicos

Em ambos as soluções apresentadas, e no que respeita à área inserida no Parque Natural da Ria Formosa,
foram consideradas as orientações do ICNF, relativamente ao cumprimento do POPNRF, uma vez que os
traçados das Soluções A e B incidem em caminhos ou estradas já existentes, garantindo a não afetação de
habitats prioritários com o alargamento das vias existentes.

Assim para o troço inicial do projeto, até sensivelmente ao km 0+500, foram apresentados dois traçados
alternativos (Solução A e Solução B) que usam para o efeito vias existentes que irradiam da EN125, a poente
da rotunda do Torrejão existente: a estrada municipal de Bela Mandil para a Solução B e um caminho não
pavimentado a poente desta via, para o Solução A, uma vez que o EIA considerou que seria possível alargar e
modificar a plataforma de vias existentes, necessitando contudo de parecer do ICNF, nos termos do n.º 2 do
art.º 42 do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa.

A vegetação existente ao longo do traçado da Circular de Olhão está já bastante modificada, dominada por
áreas agrícolas, essencialmente de culturas permanentes (olivais e pomares), zonas de pinhal e eucaliptal e
áreas de matos, intercalando estas manchas de vegetação, as quais são interrompidas pelas zonas urbanas e
respetivas vias de comunicação.

O uso do solo na envolvente do traçado da circular é maioritariamente agrícola, com culturas permanentes de
pomar e olival, e alguma vinha, intercalado com algumas áreas de pinhal e zonas de matos/ vegetação rasteira
em terrenos agrícolas em pousio. No troço inserido em área do PNRF, qualquer um dos traçados abrange área
agrícola e áreas de matos e vegetação rasteira.
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As Zonas de Matos e vegetação rasteira correspondem a zonas desprovidas de coberto arbóreo, dominadas por
vegetação herbácea das famílias Asteracea, Liliaceae, Poaceae e Fabaceae típica de terrenos perturbados.
Sendo as formações arbustivas pouco frequentes na área de estudo e encontrando-se relativamente
degradadas.

Na área de projeto não foram identificadas espécies de flora protegidas pelo regime Jurídico da Rede Natura
2000, pelo que se considerou no EIA pouco provável a sua ocorrência, dada a degradação dos biótopos
existentes.

De um modo geral, o projeto considerou as orientações constantes do Plano de Ordenamento do PNRF, com a
definição de traçados sobre caminhos e estradas existentes, não ocorrendo afetação de coberto vegetal com
interesse conservacionista, estando portanto em conformidade com o Plano de Ordenamento.

Ao nível da flora, refere-se no EIA que nos levantamentos de campo não foram identificados quaisquer habitats
protegidos nem espécies de interesse florístico, consequência da elevada antropização e degradação ecológica
na área onde o traçado será implantado, pelo que a construção de qualquer um dos traçados não terá impactes
relevantes para a flora.

Na fase de construção os impactes correspondem à destruição do coberto vegetal nas novas áreas afetas pelo
alargamento das vias existentes ou pela implantação da nova plataforma.

Para a fase de exploração são identificados no EIA impactes negativos, que transitam da fase de construção,
nomeadamente:
Efeito barreira, pela presença de uma barreira física, que pode constituir um obstáculo à dispersão de
propágulos e gâmetas.
Contaminação da flora e vegetação por eventuais derrames acidentais e/ou emissão de substâncias nocivas
inviabilizando o desenvolvimento das espécies mais exigentes.
Risco de incêndio e destruição da flora, vegetação e habitats.
Incremento e dispersão de espécies exóticas invasoras.

No entanto, todos os impactes serão reduzidos e não significativos.

Relativamente à fauna, o EIA indica que os principais impactes nas comunidades faunísticas correspondem a:
Alteração dos padrões de deslocação (efeito de exclusão) e a fragmentação de biótopos, resultantes do
efeito barreira criado.
Mortalidade por atropelamento e/ou colisão.
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No que respeita ao efeito de barreira o mesmo já existe em grande parte do traçado da Circular, inclusive na
área abrangida pelo PNRF, pois o projeto consiste em grande parte no alargamento e beneficiação de vias
existentes, poderá verificar-se sim o incremento deste efeito causado pelo alargamento e pelo aumento de
tráfego nas vias.

Os impactes foram classificados com reduzidos dado o diminuto elenco faunístico registado.

Na fase de construção os principais impactes prendem-se com a perda de biótopos/ habitats pela ocupação de
espaços adicionais pelos diferentes elementos de projeto, o efeito de exclusão (afastamento e alteração dos
padrões de utilização do espaço), proporcionado pela emissão de ruído, vibrações e poeiras, e a mortalidade
por atropelamento e esmagamento, inerente à circulação de veículos, máquinas e pessoas.

Na fase de exploração, destacam-se como impactes negativos o efeito barreira e a mortalidade por
atropelamento e/ou colisão, este último inerente a um previsto aumento de tráfego. No entanto, o efeito barreira
já existente na área de estudo, e que apesar de se prever um incremento do mesmo com alargamento da via
ou implantação de uma nova plataforma, não é expectável um impacte significativo em termos de
permeabilidade, dada a existência de passagens em dimensões e distâncias adequadas à fauna potencialmente
ocorrente, e que têm igualmente consequência na redução da mortalidade.

Ambos os impactes sobre as comunidades faunísticas são considerados de não significativos.

O EIA propõe um conjunto de medidas gerais e de medidas especificas de minimização dos impactes negativos.

Relativamente às medidas gerais ressalva-se para a medida 17: "Privilegiar o uso de caminhos já existentes

para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento
dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação
do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso", uma vez que o POPNRF proíbe a
abertura de novos caminhos, devem ser utilizados os caminhos já existentes.

Em relação às medidas especificas:
FC7:

“A utilização dos caminhos de apoio à obra nas proximidades das zonas de maior sensibilidade ecológica,

nomeadamente dentro do limite do PNRF e na zona de pinhal, deve efetuar-se afetando a menor extensão
possível da vegetação que acompanha essas zonas e a velocidades adequadas no sentido de evitar o possível
atropelamento de animais que possam ocorrer nessas zonas. Do mesmo modo e como já indicado nas Medidas
Gerais, o estaleiro não deverá ser localizada em área do PNRF", reforça-se que o POPNRF não permite a abertura
de novas vias/caminhos.
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FC8:

"A recuperação paisagística e consolidação dos taludes deve ser efetuada com espécies autóctones.

Estes trabalhos de plantação e consolidação com vegetação deverão ser conduzidos de forma que se assegure
um corredor vegetal ao longo da rodovia, funcionando como zona de amortecimento e refúgio genético". Esta
recuperação paisagística deve ser acompanhada por um técnico com conhecimentos nesta matéria.

Analisado o EIA verifica-se que não se propõe qualquer plano de monitorização no que concerne à fauna e
flora. Atendendo ao aumento de tráfego que o projeto irá originar na zona, considera-se assim necessário
implementar um plano de monitorização de animais atropelados, a apresentar em RECAPE. Este plano deve ter
um período de duração mínimo de três anos, com relatórios semestrais nos primeiros dois anos. Caso se
verifique uma ocorrência significativa de atropelamentos ficará o concessionário obrigado à implementação de
medidas de minimização adequadas e à contínua monitorização da eficácia destas durante um período mínimo
de três anos.

Comparação de Alternativas
Em termos comparativos e em relação aos valores ecológicos, apesar de não haver grandes diferenças entre os
dois traçados propostos, pelo que este fator não será determinante na seleção de alternativas, será preferível
no entanto a Solução B por ser menos prejudicial no que respeita aos impactes negativos uma vez que utiliza
mais estradas existentes. No que respeita ao troço inicial qualquer um dos dois traçados é compatível com o
estipulado no artigo 42.º do regulamento do POPNRF, publicado pela RCM n.º 78/2009, de 2 de setembro.

6.7 Solo e Usos do Solo

Relativamente aos Solos, a caraterização teve por base a interpretação das Cartas dos Solos de Portugal e
Cartas de Capacidade de Uso do Solo - Cartas Complementares do Instituto de Desenvolvimento Rural e
Hidráulico (IDRHA), na área de implantação do projeto.

Foram também utilizadas a Carta Militar do Instituto Geográfico do Exército, folha n.º 607, à escala 1:25 000,
os ortofotomapas da área de estudo, o Plano Diretor Municipal de Olhão e a carta da RAN.

Na área de projeto ocorrem as seguintes Ordens e Subordens na classificação do ex-CNROA: Solos Incipientes,
Solos Litólicos, Solos Argiluviados Pouco Insaturados e Solos Calcários, tendo cada um deles sido devidamente
caraterizado e analisado.

A caraterização dos principais usos do solo ocorrentes na área em estudo foi baseada na cartografia de ocupação
do solo do CNIG – Centro Nacional de Informação Geográfica e na interpretação de fotografia aérea recente,
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validada em trabalho de campo. A área em estudo integra maioritariamente áreas agrícolas e algumas manchas
florestais e de matos/vegetação rasteira, intercalados por áreas sociais de tipologia rural.

Foi feita uma análise cartográfica detalhada dos usos presentes e dos habitats na área de estudo para os 4
trechos estudados face às duas soluções apresentadas.

No que refere aos solos e uso dos solos, considera-se que o impacte relativo à destruição do solo com potencial
agrícola é superior na Solução A [nomeadamente com 1,5 ha de solos incipientes e 3,7 ha de solos de maior
capacidade de uso (26% do traçado) face a 0,4 ha e 17% respetivamente, na Solução B], classificado como de
impacte negativo e de magnitude moderada, direto, permanente, irreversível, sendo de magnitude reduzida
para a Solução B. Neste contexto e tendo em conta os 4 trechos estudados, no trecho 1 a solução B apresentase como mais favorável; no trecho 2 a solução A apresenta-se ligeiramente mais favorável, mas as diferenças
são pouco significativas; no trecho 3 e 4 a solução B apresenta-se como mais favorável.

No que se refere às características agrícolas da área de atravessamento, a área dos solos afetos à Reserva
Agrícola Nacional (RAN), afeta 11 ha na Solução A (78% do traçado) e 9,2 ha (77% do traçado) na Solução B.
No Trecho 1, a Solução A e a Ligação A-B-1 apresentam maior afetação, sendo a Solução B a mais favorável. A
mesma situação ocorre no Trecho 2 e Ligação A-B-2, em comparação com a Solução B, que se apresenta mais
favorável. No Trecho 3 a Solução B é a solução mais favorável, mas no Trecho 4 a Solução B e a Ligação B-A3 afeta mais área classificada, pelo que a solução A é mais favorável.

Na fase de exploração o impacte da infraestrutura é decorrente da fase de construção resumindo-se a impactes
muito localizados, de magnitude reduzida, diretos, temporários e irreversíveis e aplicáveis a ambas as soluções.
No entanto, se se considerar a melhoria da acessibilidade e as medidas a adotar passará para magnitude
reduzida.

Não obstante os quantitativos, a magnitude do impacte é considerada mais elevada para a Solução A e
moderada para a Solução B, pela menor afetação de solos com elevada capacidade de uso e em área RAN.

Em conclusão, a afetação do uso do solo pode classificar-se como um impacte negativo, direto, permanente e
irreversível. O impacte é de magnitude moderada para a Solução A, pela maior área de ocupação e de usos de
valor económico e ecológico (pomares), sendo mais reduzida para a Solução B.

Em termos de Ligações, de um modo geral as ligações da Solução B são mais favoráveis, com exceção da
Ligação B-A-3, onde os impactes nas zonas agrícolas são maiores.
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6.8 Ordenamento do Território

O projeto foi caracterizado em função dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) de âmbito nacional, regional
e municipal em vigor para a área de intervenção, identificando a possível existência de conflitos face aos usos
previstos e às condicionantes ao uso dos solos na área. O presente projeto não interfere com bens classificados
ou em vias de classificação.

Foram identificados e analisados os seguintes instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional, regional e
municipal:
.

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) - tratando-se a Circular de Olhão de
uma variante a uma via da rede rodoviária complementar, verifica-se que esta intervenção é enquadrada
no âmbito da revisão do PNOPT, no sentido de se suprir as carências que ainda existem nas infraestruturas
de transporte e consequente melhoria da acessibilidade.

.

Plano Rodoviário Nacional (PRN2000) - o projeto em estudo enquadra-se nos objetivos do PRN 2000 por
se tratar de uma via integrante da rede Complementar e para a qual podem ser previstas variantes à
travessia das sedes de concelho, ponderando na sua implantação os aspetos operacionais e os impactes
associados.

.

Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT-Algarve)

.

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF-Algarve).

.

Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PGRH da RH8).

.

Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF).

.

Plano Diretor Municipal de Olhão (PDM de Olhão)

Foram ainda avaliados o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI 3+) (2014-2020) e a
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas.

Conformidade com os IGT
A EN125 faz parte do Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) que define a rede rodoviária nacional do continente
sendo constituída pela rede nacional fundamental e pela rede nacional complementar, na qual se encontra a
EN125, a qual é constituída pelos Itinerários Complementares (IC) e pelas Estradas Nacionais (EN). Esta rede
nacional complementar assegura a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de influência
concelhia ou supraconcelhia, sendo a EN125, uma via estruturante da Região do Algarve, desde Vila do Bispo
até Vila Real de Santo António.

Este plano refere que nas cidades médias desde que se justifique, devem ser previstas circulares e vias de
penetração no tecido urbano, as quais integrarão a rede rodoviária nacional bem como a construção de variantes
à travessia de sedes de concelho.
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O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) define, ao nível dos objetivos
estratégicos a melhoria do sistema de transportes, numa perspetiva de complementaridade dos seus vários
modos e interfaces, enquanto suporte físico e funcional das acessibilidades externa e interna da região e
relativamente aos objetivos operativos no âmbito do transporte rodoviário, refere a melhoria do desempenho –
tempos de percurso – e das condições de segurança rodoviária em geral, garantindo a sua articulação com o
nível municipal, assim como, reduzir as acessibilidades marginais ao longo das principais vias rodoviárias
estruturantes, como forma de aumentar a sua fluidez e de reduzir os níveis de sinistralidade, com especial
atenção para as vias das redes regional e municipal, e para a regulamentação da ocupação e edificação das
suas zonas marginais e envolventes.

Nas Normas Específicas de Carácter Sectorial, ponto referente à Acessibilidade e Mobilidade, Rede Rodoviária,
o PROT refere, especificamente em relação à EN125, que “(…) As ações específicas de ordenamento e

requalificação da EN125, entendida como eixo estruturante, inserem-se ainda numa perspetiva mais vasta de
qualificação ambiental e paisagística da faixa costeira e da garantia da sustentabilidade da própria atividade
turística, tendo presente o seu papel de ligação entre as áreas edificadas da faixa litoral, entre as atividades
económicas e ainda a sua articulação com o restante sistema de mobilidade e acessibilidades.”
O Plano Diretor Municipal (PDM)1 de Olhão prevê nas Plantas de Ordenamento e de Condicionantes em vigor
um corredor para a Circular de Olhão, correspondente a uma variante ao troço correspondente da EN125 a
norte da cidade de Olhão.

Das duas soluções apresentadas a Solução B está dentro do corredor definido pelo PDM (tendo em conta os
400 m de largura centrado no eixo proposto na Carta de Ordenamento) em alinhamento variável face ao seu
eixo, evita afetar edificado existente à exceção do troço entre os km 2+900 e km 3+100, onde está prevista a
construção da rotunda B3, em área não edificada.

A Solução A abrange Espaços Agrícolas (91%), Espaços Naturais e Culturais – Área de Proteção e Valorização;
Espaços Agrícolas Condicionados II; Espaços Agrícolas Condicionados I e Espaços Agrícolas Indiscriminados
(final do traçado), sendo que até ao km 0+420 incide em Área de Proteção do Parque Natural da Ria Formosa
(PNRF).

A Solução B interceta, no essencial, os mesmos espaços de uso da Solução A, dada a homogeneidade de
território, verificando-se neste caso uma inserção total na classe de Espaços Agrícolas: Espaços Agrícolas
Condicionados I e II; Espaços Agrícolas Indiscriminados e é tangente à Área de Proteção do Parque Natural da
Ria Formosa (PNRF).

1

Regulamento 15/2008, de 10 de janeiro
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Nos Espaços agrícolas condicionados e de acordo com o Regulamento do PDM (art.º 42.º e 43.º) não são

permitidas alterações ao uso ou aproveitamento do solo que envolvam, designadamente, aterros, escavações
e ações de despedrega, cujo vulto seja de molde a comprometer o regime hídrico da zona, pelo que a construção
desta via quando coincidente com áreas de RAN está dependente de parecer obrigatório e vinculativo da
Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN).

Nas áreas da RAN e de acordo com o respetivo regime jurídico (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março) são
excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, em especial os projetos de manifesto interesse público,
mediante parecer prévio ou comunicação prévia à Entidade Regional da RAN territorialmente competente.

Na Área de Proteção do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), caberá ao ICNF pronunciar-se face ao disposto
no regulamento do Plano de Ordenamento do PNRF.

Na área de intervenção foram identificadas as seguintes condicionantes e servidões administrativas e restrições
de utilidade Pública:
.

Área de Proteção do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF).

.

Domínio público hídrico (DPH).

.

Reserva Ecológica Nacional (REN).

.

Reserva Agrícola Nacional (RAN).

.

Zonas inundáveis.

.

Captações de Água Subterrânea.

.

Marco Geodésico.

.

Área de Servidão do Aeroporto de Faro.

.

Servidão radioelétricas.

.

Rede Rodoviária.

.

Rede Elétrica.

.

Redes de Abastecimento de Água e Saneamento.

.

Gasoduto.

.

Proteção do Património.

.

Proteção às Oliveiras.

.

Risco de Incêndio.

De acordo com a carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) em vigor para o concelho de Olhão (Resolução de
Conselho de Ministros n.º 84/2000, de 14 de julho) só uma pequena parte do projeto é abrangida pela tipologia
REN “Zonas ameaçadas pelas cheias” (ZAC), no início do trecho 1, da Solução A, do km 0+250.
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Apesar de estarem identificadas como REN, não há interferência nos leitos das linhas de água ao longo do
percurso. As linhas de água de maior relevância (Ribeira de Bela-Mandil e Ribeira de Marim) ocorrem paralelas
ao traçado, no início e fim do traçado, não sendo intersetadas por nenhuma das soluções.

Não obstante e desde que a via se desenvolva na margem, terá o mesmo enquadramento que é feito para as
“Zonas ameaçadas pelas Cheias”.

O Regime Jurídico da REN (RJREN)2, identifica no seu anexo II um conjunto de “usos e ações compatíveis com

os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas
na REN”, em função das tipologias, e o anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as
condições para a sua viabilização, identificando o anexo II os usos e ações que carecem de parecer obrigatório
e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente I.P./Administração da Região Hidrográfica do Algarve
(APA/ARH).

Relativamente ao alargamento da via existente no troço atrás identificado, verifica-se que a pretensão, face à
categoria em presença (ZAC) poderá ter enquadramento no previso pelo Anexo II do RJREN, designadamente
no ponto II - “Infraestruturas”, alínea o) Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas

correções de traçado, sem requisitos específicos e desde que se desenvolva sobre caminho ou via existente.
Esta situação de aproveitamento de vias existentes determinou que o início do projeto, em área do PNRF e
REN, até sensivelmente ao km 0+500, para os dois traçados alternativos (Solução A e Solução B) utilizasse vias
existentes a poente da rotunda do Torrejão: a Estrada Municipal de Bela-Mandil para a Solução B e um caminho
não pavimentado a poente desta via, para a Solução A.

Ao nível do ordenamento do território pode considerar-se que a proposta de ocupação prevista assegura
genericamente a conformidade com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis e faz parte das orientações
estratégicas dos planos mais diretamente aplicáveis, ressalvando as restrições impostas pelo Plano de
Ordenamento do PNRF. O projeto enquadra-se, de uma forma geral no corredor previsto no PDM de Olhão para
uma Variante à EN125, apesar da Solução A não estar completamente alinhada com o eixo proposto. Se se
considerar a orientação do PDM e a reserva de corredor para uma Circular à EN125, os impactes da
concretização do presente projeto são positivos e significativos. Insere-se também nos objetivos do PROT que
identifica a necessidade de requalificação da EN125 face ao papel que desempenha na região, extravasando o
âmbito concelhio, sendo um impacte regional.

2

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual.
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Assim, os impactes ao nível do ordenamento do território e tendo em conta que esta infraestrutura se encontra
prevista no PDM de Olhão, poderão ser considerados positivos de magnitude e significância elevada, em ambas
as soluções, pese embora se possa referir que a Solução B se insere praticamente sempre no corredor proposto.
A proposta em ambas as alternativas A e B ocupa solos de RAN. A área total de solos de RAN afetada pela
Solução A e pela Solução B representa cerca de 78% da área total afetada pelo projeto, o que constitui um
impacte de magnitude elevada e significativa já que cerca de 3/4 da área afetada pelo projeto se inserem nesta
condicionante legal.

A afetação de áreas de RAN, em ambas as soluções em estudo, pode classificar-se como um impacte negativo,
direto, permanente irreversível e de magnitude elevada e globalmente significativo, podendo a Solução B
considerar-se comparativamente mais favorável pela menor área de afetação absoluta (9,2 ha) face à Solução
A (10,9 ha). Com as combinações entre elas, a Combinação 11 que integra a Solução B nos três primeiros
trechos, seguida da Ligação B-A-3 e Solução A, no último trecho, é a que tem a menor afetação global de RAN
(8,9 ha).

Relativamente à REN, só a Solução A, ao Km 0+250, afeta uma área de 0,9 ha, na ocorrência de Zonas

Ameaçadas pelas Cheias (ZAC), coincidente com área do POPNRF; a Solução B não incide em área de REN.
Assim, sobre a afetação de áreas de REN, e apenas na Solução A pode classificar-se como um impacte negativo,
direto, permanente e irreversível. Este impacte é ainda de magnitude reduzida, face à pequena área abrangida.
Na eventualidade de vir a ser escolhida a Solução A, a correspondente afetação de solos da REN não constituirá
impedimento à concretização da obra - dada a sua elegibilidade no quadro de usos e ações compatíveis do
respetivo regime jurídico (por ser concebida a partir de infraestruturas de acessibilidade já existentes).

Relativamente às restantes condicionantes e servidões administrativas e restrições de utilidade pública e no que
respeita ao Marco Geodésico, à Área de Servidão do Aeroporto de Faro, os impactes decorrentes da
implementação do projeto foram avaliados como nulos pelo estudo, situação com a qual se concorda.

Sobre as servidões radioelétricas, a solução que vier a ser desenvolvida em projeto de execução deve ser
enviada para parecer final do Ministério da Defesa Nacional. As Linhas Elétricas da EDP, que serão intercetadas
pela Circular, serão restabelecidas no projeto de execução em articulação com a entidade responsável pelas
mesmas. O mesmo se verifica para as Redes de Abastecimento de Água e Saneamento.

Na Carta de Perigosidade de Risco de Incêndio do concelho de Olhão a zona de implantação do projeto inserese pontualmente em áreas com risco de incêndio, classificadas de perigosidade baixa a muito baixa, verificandose que os traçados se encontram afastados da rede de pontos de água, podendo ser considerado que os
impactes negativos face a estes riscos são potenciais, reduzidos, indiretos e não significativos e semelhantes
para ambas as soluções.
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Para cada um dos fatores são apresentadas medidas de minimização e de gestão ambiental de carácter geral e
específicas, por fases e por fator ambiental. São apresentadas as medidas consideradas adequadas para evitar
e/ou reduzir os impactes negativos, e para potenciar os impactes positivos associados ao projeto.

6.9 Socioeconomia

O concelho de Olhão possui à data dos censos de 2011 cerca de 41 000 habitantes, com taxas de crescimento
que rondavam os 11%. Possui uma densidade populacional bastante superior à média do Algarve com 347/km2.
A taxa das atividade económicas é inferior à média da região apresentando hoje, no entanto taxas de
desemprego mais baixas que os registos de 2011.

Em termos de tráfego rodoviário existe uma forte relação com a cidade de Faro onde são gerados fluxos
bastante intensos (um dos mais elevados da região cerca de 26 982 veículos por dia (mês de março de 2019).
Sem uma estratégia clara quanto ao desenvolvimento urbano a cidade absorveu a EN 125, acabando por
transformá-la rapidamente no principal eixo estruturante da cidade de Olhão, para onde drenam atualmente
todos os fluxos de trânsito, com conflitos visíveis nos tempos de espera, falta de segurança, comprovável pela
sinistralidade rodoviária.

O crescimento fragmentado da cidade, a norte da EN125 e o aumento do tráfego de passagem (regional) levou
a prever-se, ainda na década de 90, no PDM um corredor para estudar o traçado de uma Variante.

A salvaguarda e gestão de um corredor durante mais de 20 anos num território de forte dinamismo, não terá
sido fácil, dezenas de loteamentos (muitos deles ainda inacabados) e centenas de edificações/moradias ao
longo de caminhos e estradas já existentes, têm pressionado o corredor chegando algumas vezes, mesmo a
intersectá-lo. Esta ampla e pulverizada cintura espacial onde se integra o corredor da Circular é hoje constituída
por um conjunto de espaços rurais de pequena e média dimensão (onde se destacam matagais, manchas
residuais de pinheiro, estufas, pomares de regadio e de sequeiro), recortados por espaços claramente urbanos
(moradias, oficinas de automóveis, armazéns, serralharias, cemitério e outros), o que vai condicionar as
alternativas e soluções para o projeto. Neste sentido, qualquer que seja o traçado da via a implementar, o
ambiente socioeconómico será sempre afetado.

O traçado mais favorável para a Circular será aquele que consiga integrar e compatibilizar as diversificadas
formas de uso e ocupação do solo (áreas artificializadas, agrícolas, agroflorestais e incultos), sem pôr em causa
a qualidade dos ecossistemas e o valor socioeconómico da propriedade.
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Os impactes na fase de construção em ambas as Soluções resultam da fase de construção da via, prevendo-se
que serão localizadas, com uma incidência direta e limitada no tempo e reversível.

A contratação de mão-de-obra, envolve dezenas de trabalhadores o que vai gerar fornecimento de serviços,
alojamentos, restauração, que direta ou indiretamente terão um impacte significativo ao nível do emprego local.
A mão-de-obra a contratar deve ser preferencialmente do concelho, pelo que se sugere a divulgação pelo Centro
de Emprego de Olhão.

Em termos de atividades económicas a obra vai trazer alguma dinâmica que pode beneficiar as empresas locais,
com impactes positivos. No entanto, é nestas fases que várias propriedades agrícolas vão ser expropriadas
afetando negativamente a sua produção agrícola.

O traçado da Solução B terá efeitos menos negativos ao nível da socioeconomia por exigir uma afetação menor
de terrenos agrícolas de sequeiro, regadio e floresta.

Em fase de projeto de execução, em caso de interrupção das obras por razões imprevistas, deve prever-se
quais os trabalhos necessários mínimos (de carater provisório), que se terão de garantir para que os
proprietários das parcelas agrícolas em produção e moradores, não sejam prejudicados por forma a não se pôr
em causa as atividades socioeconómicas e a habitabilidade dos diversos espaços edificados instalados que
confinam direta ou indiretamente com a via.

Na fase de exploração a intrusão visual em ambas as Soluções nomeadamente para moradores de proximidade
será sempre negativa, em comparação com os valores qualitativos que existiam antes da intervenção. Estes
aspetos poderão ser mitigados por diversas medidas minimizadoras nomeadamente o Projeto de Integração
Paisagística e outras, mas mantendo o carácter negativo.

Alerta-se para o efeito de barreira da via, eventualmente associado à dimensão sobrante da propriedade, que
poderá levar à inviabilidade de exploração e/ou ao aumento de custos associados.

Os principais impactes positivos desta obra revelam-se precisamente ao nível da socioeconomia, ao possibilitar
melhorias significativas na fluidez de tráfego e ao potenciar uma nova visão para a cidade, o que permitirá
melhorar significativamente os espaços públicos e reformular em termos de periferia da cidade os conflitos
urbanos /rurais existentes, com ganhos significativos ao nível do planeamento e gestão urbana.

Concorda-se genericamente com as medidas de minimização apresentadas e que são referenciadas nas Medidas
Gerais/Especificas, reforçando-se que se deve garantir, sem restrições, a boa funcionalidade das parcelas
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agrícolas em exploração, bem como as condições de habitabilidade das diversas edificações de proximidade da
via.

Ambas as Soluções (A e B) e suas combinações atravessam propriedades agrícolas, algumas delas secularmente
trabalhadas por diferentes gerações, onde ainda é visível a presença de oliveiras e alfarrobeiras centenárias e
de vários elementos construtivos da paisagem como muros de pedra solta, poços e noras, tanques, levadas,
entre outros pelo que se deverá assumir a prática da transplantação como processo de continuidade cultural,
envolvendo as populações locais. Considera-se que deve o dono da obra salvaguardar a manutenção dos valores
supramencionados, bem como proteger árvores com interesse histórico, cultural e económico. Neste sentido,
deve-se dialogar/questionar os proprietários para manter nas suas terras, através de uma correta
transplantação, as árvores que vão ser intercetadas pela plataforma da via, nomeadamente oliveiras e
eventualmente alfarrobeiras (por exemplo, os alinhamentos de oliveiras, onde se prevê implantação da rotunda
B5).

Deve também, prever-se o transplante de vários exemplares notáveis de árvores e sua integração nos estudos
conceptuais do Projeto de Integração Paisagística. Por exemplo nas rotundas, ou formando cortinas arbóreas
de enquadramento e produção, salvaguardando assim o valor da identidade agrária do local. Deve ser previsto
um lugar ou vários lugares (provisórios) com condições mínimas para garantir o êxito da transplantação das
árvores.

Durante a construção da via e atempadamente devem ser divulgados pelos diversos interlocutores a planificação
e a calendarização dos trabalhos da obra.

Esta Circular, por possuir um corredor no PDM, condicionou ao longo de todos estes anos as ocupações do solo
e em consequência as atividades socioeconómicas. Assim, por um lado a expropriação de terrenos e construção
da Circular tem efeitos impactantes, por outro permite uma reorganização espacial, mais criteriosa após a
construção da via e com menos riscos associados aos investimentos que se pretendem realizar no futuro.

Quer na Solução A ou B é visível a preocupação em encontrar um perfil longitudinal/transversal que se
compatibilize com a propriedade sem destruir o seu valor socioeconómico. Compromisso que terá de ser
assumido, tendo em consideração a ocupação atual do solo, e a necessidade de garantir as normas de segurança
rodoviárias.

Neste sentido, importa avaliar qual das Soluções, A ou B, ou que combinações poderão ser menos impactantes
para a dinâmica territorial alavancada numa urbanidade de proximidade com a cidade de Olhão e numa
ruralidade que persiste ser ativa, sustentada em pequenas propriedades de cariz familiar.
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Refira-se ainda que, das Soluções apresentadas constata-se que a Solução B é a que segue mais o corredor
previsto no PDM.

De referir que embora se compreenda as razões (expropriação, orientação da CMO, menor afetação do solo,
entre outras), o perfil transversal tipo que é apresentado possui bermas com somente um metro de largura, o
que se poderá revelar restritivo em caso de avaria ou acidente de uma viatura com consequências também para
o conforto da própria via.

Comparação de Alternativas
Analisando as duas soluções propostas considera-se que a solução menos intrusiva será a Solução A, até ao
1+200 Km (entre rotunda A0 e B1). A Solução B sobrepõe-se à plataforma da estrada Bela-Mandil, prevendose somente o seu alargamento para o lado poente da estrada, enquanto a solução A se desenvolve na
plataforma de um caminho rural em terra batida de acesso à Quinta de Bela-Mandil. A principal diferença destas
duas alternativas é a presença de várias habitações, armazéns e muros ao longo da estrada de Bela-Mandil
(afetados pela Solução B), o que vai originar conflitos perturbadores de difícil resolução, nomeadamente ao
nível do ruído, poluição e acessos, como se constatou na visita ao local, nomeadamente no armazém/habitação
existente à esquerda da estrada (0+300km), em que a entrada de um veículo pesado ficará fortemente
condicionada.

A Solução A embora possa ser mais intrusiva no meio rural será claramente mais vantajosa já que não possui
qualquer tipo de edificação. Importa realçar no entanto que este troço poderá ter algumas implicações negativas
pela proximidade e afetação de áreas da propriedade Quinta de Bela-Mandil. Pelo que se considera que deve
existir uma preocupação atenta, para integrar a via na propriedade sem delapidar os valores patrimoniais e
cénicos existentes.

A partir da ROT B1, a Solução B na generalidade torna-se menos impactante em relação à Solução A.

Avaliando os troços da Solução B até a ROT B3, constata-se que até ao km 2+500 não são intersetadas
explorações agrícolas de regadio em produção, que comparando com a Solução A, a partir do km 1+100
atravessa quase de forma persistente várias parcelas agrícolas de regadio.

No troço seguinte entre a Ligação B-A-2, até Rotunda A2/B4, ambos os traçados têm interferência negativa nas
atuais propriedades que se encontram em produção. Se a Solução A mais a sul atravessa propriedades com
alguma dimensão, como a Quinta do Calhau e a do Major (habitação), a norte a Solução B, afeta duas amplas
propriedades com produções de regadio. No entanto a solução alternativa por ser mais extensa e ocupar
sucessivamente explorações agrícolas, acaba por ser mais negativa, lesando vários proprietários.
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Entre a rotunda A2/B4 e a B5, que se localiza a poente do cemitério, verifica-se que o traçado (Solução A e
Solução B) irá atravessar uma ampla propriedade que fez recentemente investimentos em pomares de regadio
(não identificado nas plantas) damasqueiros. Junto do cemitério a Solução B interceta a Estrada Municipal para
Moncarapacho a sul do cemitério, ocupando a Rotunda B5 um terreno, onde se destacam eixos arbóreos com
alguma notoriedade à base de oliveiras.

No troço final da Solução B, entre a rotunda B5 e B6 e a Solução A atravessam uma paisagem fortemente
humanizada, caraterizada por alguns pomares de sequeiro, abandonados. Mesmo neste troço a Solução B
parece menos intrusiva que a Solução A, já que utiliza durante cerca de 1Km a plataforma da estrada municipal,
não necessitando de passar por entre zonas com forte edificabilidade de caráter disperso.

Neste troço, existem entre a rotunda B5 e B6 da Solução B duas alternativas de traçado, sendo de difícil opção,
por não haver no EIA uma planta cadastral, pelo que se propõe a alternativa que se afasta mais das edificações
e destrói o menos possível a vegetação, e que é a opção mais a sul.

Ao nível dos movimentos de terra importa ainda realçar que a Solução A até à rotunda B1, combinada com os
restantes troços da Solução B até à rotunda B6, envolve significativamente menos movimentos de terra
(escavação e aterros) e permite em resultado do seu perfil longitudinal associada à sua rasante, criar
continuidades espaciais bastante importantes na vivência local, evitando descontinuidades como as que se
verificaram na Campina de Faro, em relação à sua circular.

Destaca-se o mérito das propostas, em ambas as soluções de traçado, pela não interferência com o edificado
instalado, prevendo-se demolir apenas uma casa que aparentemente não se encontra habitada, na Solução A.
No entanto no final do traçado ambas a s soluções preveem a afetação de uma edificação passível de
minimização em fase de projeto de execução.

Qualquer que seja a Solução escolhida irá sempre “cortar” parcelas de terreno, podendo vir a inviabilizar a
rentabilidade da produção agrícola instalada. Prevê-se também pela densa presença habitacional dispersa, que
a Circular vai ter um caráter positivo e negativo na qualidade de vida dos moradores.

Tratando-se de um projeto em fase de Estudo Prévio, será importante efetuar correções pontuais no seu
traçado. Neste sentido considera-se que, sempre que possível, se deve diminuir a intrusão nas propriedades,
por forma a reduzir a sua afetação e não inviabilizar a sua rentabilidade socioeconómica. Neste sentido e no
âmbito de uma maior rentabilidade económica das parcelas (agrícola e urbanas), considera-se de avaliar a
possibilidade, sem comprometer as características geométricas do projeto, nem pôr em causa a qualidade e
segurança da infraestrutura que se pretende construir, designadamente entre a rotunda B1 e B2, de afastar a
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via das moradias, salvaguardando-se a plataforma da estrada existente para acesso, deslocalizando deste modo
o traçado da Circular para o terreno que recentemente foi parcialmente desarborizado.

6.10 Saúde Humana

Analisado o EIA, verifica-se que foram tratados e analisados os fatores, quer de ambiente ou de dimensão
socioeconómica, que direta ou indiretamente possam causar impacte na população e na saúde humana.

Os critérios definidos na metodologia de classificação de impactes na população e saúde humana, explanados
no EIA são adequados.

Atendendo à dimensão do projeto, contrapondo o impacte positivo no bem-estar geral e saúde da população
(em particular os residentes da zona urbana de Olhão), aquando sua fase de exploração, considera-se que o
projeto concorre para a melhoria da circulação rodoviária e eliminação de um constrangimento existente num
troço da EN125, que se assume como uma via estruturante da região do Algarve. O projeto concorre para a
redução do nível de serviço e dos tempos de viagem, por se assumir como alternativa ao atual troço, com
caraterísticas de arruamento urbano por se desenvolver no interior da cidade de Olhão. A situação existente
atualmente representa constrangimentos sentidos, quer na segurança como na qualidade de vida da população,
face aos atuais elevados tempos de percurso, reduzida segurança de circulação e ao surgimento de zonas de
conflito pelo intenso trafego de passagem que afeta também as circulações locais e pedonais.

Efetivamente, a fase de exploração, ao declinar a circulação rodoviária na zona urbana da cidade de Olhão,
poderá contribuir para uma maior fluidez do tráfego de longo curso na EN125, para melhorar as condições de
circulação nos percursos locais e pedonais no centro urbano (mobilidade suave) concorrendo para a melhoria
da qualidade do ar da envolvente. É expectável que a redução do tráfego no centro da cidade de Olhão possa
contribuir positivamente para o bem-estar da população ao reduzir o efeito negativo na saúde da poluição do
ar e ao promover a adoção de estilos de vida mais saudáveis.

Considera-se adequadas as medidas de minimização consideradas no EIA, nomeadamente no que diz respeito
à integração paisagística, à minimização do ruido e de segurança (vedação).

6.11 Património

Para a elaboração deste fator refere-se no EIA que foi considerada a circular “Termos de Referência para o
Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental” datada de 10 de setembro de 2004.
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A escala espacial do levantamento da informação compreendeu uma área de enquadramento histórico limitada
ao corredor de 400 m de largura centrado no eixo da via e com cerca 6 km de extensão. Para essa limitada
área foi recolhida informação bibliográfica, que serviu para contextualizar os elementos patrimoniais
relocalizados, identificados e inventariados durante os trabalhos de campo (prospeção arqueológica).

Note-se que o limite enunciado à área de estudo e de inventariação pode limitar a avaliação dos impactes
indiretos, nomeadamente os relativos ao enquadramento paisagístico, por poder excluir eventuais elementos
com interesse cultural por vezes relevante, nomeadamente da cartografia.

O EIA define a “área de incidência de projeto” correspondente às duas soluções que constituem os corredores
alternativos em avaliação:
Solução A tem 200 m de largura e uma extensão de 6 145 km.
Solução B tem igualmente 200 m de largura e uma extensão de 5 708 km.

A área de impacte direto foi considerada como correspondente à faixa de terreno a expropriar no âmbito da
empreitada e a área de impacte indireto consiste no corredor existente entre o eixo da via e a distância de 50
m. O EIA refere ainda uma designada “área de impacte nulo” que corresponderá à “faixa de terreno existente
entre o limite anterior e os 100 m (de cada lado do eixo da via)”.

Refere ainda que a distância dos sítios com valor patrimonial ao eixo da via foi calculada a partir do limite
máximo conhecido de cada local.

A recolha de informação através da bibliografia, consulta de processos, e bases de dados de cariz patrimonial
e arqueológico, incidiu sobre vários recursos, nomeadamente, o Portal do Arqueólogo, o Endovélico, Sistema
de Informação e Gestão Arqueológica da DGPC, que constitui o principal instrumento de gestão da atividade
arqueológica e de armazenamento de informação arqueológica a nível nacional, o Ulysses, sistema de
informação do património classificado da DGPC e o SIPA, Sistema de Informação para o Património
Arquitetónico da DGPC.

Foi ainda efetuada a análise dos topónimos recenseados na Carta Militar de Portugal à escala 1:25 000, tendose verificado a presença de topónimos com potencial significado arqueológico na área de projeto e nas suas
imediações.

De acordo com o EIA, os trabalhos de campo incidiram em toda a extensão das duas soluções em estudo, numa
faixa de 200 m de largura.
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A prospeção foi prejudicada tendo em conta que a maior parte da área não foi prospetada devido a encontrarse vedada ou apresentar visibilidade reduzida. Menor área foi a que globalmente apresentou boa ou média
visibilidade do terreno no momento da prospeção.

Os trabalhos levaram à identificação de 22 elementos patrimoniais aos quais o EIA atribuiu de forma criteriosa
o respetivo “Valor Patrimonial” (Elevado, Médio ou Reduzido) e aos quais atribuiu uma “Classe de Valor
Patrimonial” de A a E, correspondendo, a Classe A, aos elementos de valor mais elevado e a Classe E aos de
menor valor.

O EIA apresenta para caracterização da área de implantação um “estudo da ocupação humana no território

onde se desenvolve este projeto” com o objetivo de “compreender a evolução da ocupação humana neste
espaço específico, de forma a melhor enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros
impactos sobre a paisagem cultural que resultarão desta obra”.
Indica que nas freguesias em estudo só se conhece um sítio de cronologia paleolítica em Quelfes (Cavacos, CNS
7667), uma estação de ar livre cujos materiais líticos se apresentam em posição secundária e os chamados
Terraços de Bela Mandil (n.º 3 do inventário do EIA) em Pechão, uma formação geológica onde apareceram
materiais líticos talhados de cronologia indeterminada, mas que pela aparência poderão ser paleolíticos.

A pré-história recente deste concelho também é mal conhecida, correspondendo os sítios conhecidos por serem
achados isolados, como um ídolo de calcário na freguesia de Moncarapacho atribuído ao período Calcolítico
(sítio de Barria, CNS 8199) e o sítio de Piares (n.º 20 do EIA, correspondendo a duas mós manuais).

Da Idade do Bronze conhecem-se apenas três necrópoles na freguesia de Moncarapacho (Foupana, CNS 7503;
Canada de Bias, CNS 7670; Serro do Argil, CNS 8049).

Para o período romano encontram-se inventariados vários vestígios, nomeadamente seis ocorrências na
freguesia de Quelfes, três das quais relacionadas com a produção industrial de preparados de peixe,
respetivamente duas cetárias, Quelfes (CNS 2436) e Ria Formosa (CNS 2746) e Quinta de Marim 1 (CNS 7061),
um complexo industrial que inclui um conjunto de seis tanques de salga de peixe, armazéns, duas caldeiras e
um forno de cal.

Salienta ainda a presença da villa romana Quinta de Marim 3 (CNS 583), e um eventual balneário, Torrejão
Velho, (CNS 6251; n.º 11 do EIA), e a Ponte romana de Quelfes, (CNS 256) bem como a necrópole Bela Mandil
(n.º 955) e uma inscrição, Quinta de Marim 2 (CNS 2724).
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No estado atual do conhecimento no período medieval islâmico, as ocorrências não são muito abundantes no
concelho e concentram-se na freguesia de Moncarapacho.

Já em período medieval cristão refere-se a existência de duas ocorrências em Pechão, o sítio designado Paraíso
(CNS 18841) onde se identificaram vestígios de casas de pedra e cerâmicas à superfície e no sítio Pechão (CNS
8203), onde foram igualmente identificadas cerâmicas à superfície. Na freguesia de Quelfes, embora a Torre
de Quatrim (CNS 8040), seja atribuída cronologia indeterminada, esta poderá ser de cronologia medieval.

Na área de estudo, ao nível do património, verifica-se a existência de dois sítios inventariados no PDM de Olhão
assinalados na Carta Síntese de Condicionantes, localizando-se a poente do início do projeto: Bela-Mandil (n.º
2) e Torrejão (n.º 21).

De acordo com o EIA, a Solução A agrupa 15 ocorrências patrimoniais com valor patrimonial:
Troço 1: n.º 2/CNS 955, Bela Mandil/Belamandil, a 11 m do limite da faixa de expropriação; n.º 3, Terraços
de Bela Mandil, a 0 m do eixo da via, n.º 4, Quinta de Bela Mandil, a 33 m do limite, e n.º 5, Bela Mandil
4, a 18 m do limite (2 potenciais sítios arqueológicos, 1 conjunto edificado e 1 forno de cal).
Troço 2: n.º 6/CNS 8045, Belo Monte de Cima, a 92 m do limite, n.º 9, Arrochela 1, a 60 m do limite, n.º
10, Arrochela 2, a 67 m do limite, e n.º 11, Quinta do Calhau 1, a 67 m do limite (1 potencial sítio
arqueológico e 3 edifícios com significado arquitetónico e etnográfico).
Troço 3: n.º 12, Quita do Calhau 2, a 67 m do limite, n.º 14, Quinta do Major 1, a 0 m do eixo, e n.º 16
Cemitério de Olhão, a 37 m do limite (2 potenciais sítios arqueológicos e 1 cemitério).
Troço 4: n.º 17, Casinha da Glória, a 6 m do limite, n.º 18, Piares 1, a 0 m do eixo, n.º 19, Piares 2, a 4
m do limite, e n.º 20, Piares, a 18 m do limite (3 potenciais sítios arqueológicos e 1 antiga quinta).

O EIA refere que o sítio de Bela Mandil (n.º2/CNS 955) encontra-se inventariado no Plano Diretor Municipal de
Olhão, classificado com sítio com interesse arqueológico (PDM de Olhão, art.º 36, n.º 2 e 3) e no Plano de
Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, art.º 47 e Anexo III.

A análise do valor patrimonial das 15 ocorrências revela a preponderância das Classes de Valor Médio (2
registos) e de Valor Reduzido (9 registos) dado o mau estado de conservação dos conjuntos edificados e das
estruturas de natureza etnográfica, bem como do pouco valor atribuído pelo EIA aos vestígios arqueológicos
identificados à superfície.

A Solução B agrupa 15 ocorrências patrimoniais com valor patrimonial:
Trecho 1: n.º 1, Bela Mandil 3, a 12 m do limite da faixa de expropriação, n.º 3, Terraços de Bela Mandil,
a 0 m do eixo da via, n.º 5, Bela Mandil 4, a 0 m do eixo (1 nora, 1 forno de cal e 1 potencial sítio
arqueológico).
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Trecho 2: n.º 7, n.º 8/CNS 2568, João de Ourém 1, a 72 m do limite, n.º 10, Arrochela 2, a 54 m do limite,
e n.º 11, Quinta do Calhau 1, a 41 m do limite (2 potenciais sítios arqueológicos e 2 edifícios com significado
arquitetónico e etnográfico).
Trecho 3: n.º 13, Quinta do Major 2, a 2 m do limite, n.º 14, Quinta do Major 1, a 52 m do limite, n.º 15,
Quinta do Major 3, a 85 m do limite, e n.º 16, Cemitério de Olhão, a 29 m do limite (2 potenciais sítios
arqueológicos, 1 eira e 1 cemitério).
Trecho 4: n.º 17, Casinha da Glória, a 0 m do eixo, n.º 18, Piares 1, a o m do eixo, n.º 19 Piares 2, a 4 m
do limite, e n.º 20, Piares, a 15 m do limite (3 potenciais sítios arqueológicos e 1 antiga quinta).

Tal como na Solução A, a análise do valor patrimonial das 15 ocorrências revela o predomínio das Classes de
Valor Médio (2 registos) e de Valor Reduzido (11 registos) essencialmente conjuntos edificados e de construções
de natureza etnográfica e vestígios arqueológicos identificados à superfície do solo, aos quais o EIA atribuiu
valor reduzido.

Para a avaliação de impactes o EIA considerou avaliar e determinar inicialmente o Valor Patrimonial de cada
sítio localizado exclusivamente na área de projeto, procedendo seguidamente à determinação do Valor de
Impacte Patrimonial, a partir do Grau de Intensidade de Afetação e do Grau da Área (magnitude de impacte)
previsto para cada ocorrência patrimonial.

As 20 ocorrências (das duas soluções) situadas na área de incidência deste projeto repartem-se da seguinte
forma pelas duas soluções em estudo:

Solução A:
Área de impacte direto: 4 ocorrências patrimoniais (n.º 3, n.º 12, n.º 14 e n.º 18).
Área de impacte indireto: 7 ocorrências patrimoniais (n.º 2, n.º 4, n.º 5, n.º 16, n.º 17, n.º 19 e n.º 20).
Área de impacte nulo: 4 ocorrências patrimoniais (n.º 6, n.º 9, n.º 10 e n.º 11).

Solução B:
Área de impacte direto: 4 ocorrências patrimoniais (n.º 3, n.º 5, n.º 17, n.º 18).
Área de impacte indireto: 7 ocorrências patrimoniais (n.º 1, n.º 8, n.º 11, n.º 13, n.º 16, n.º 19 e n.º 20).
Área de impacte nulo: 4 ocorrências patrimoniais (n.º 7, n.º 10, n.º 14 e n.º 15).

Em síntese, na área de impacte direto da Solução A foram identificadas e inventariadas pelo EIA 15 ocorrências
patrimoniais, das quais quatro têm previstos potenciais impactes negativos diretos devido às ações relativas
(agentes de impacte) às tarefas de desmatação, escavação e terraplenagem do solo: n.º 3 (Terraços de Bela
Mandil), n.º 12 (Quinta do Calhau 2), n.º 14 (Quinta do Major 1) e n.º 18 (Piares 1).
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Na área de impacte direto da Solução B foram identificadas e inventariadas 15 ocorrências patrimoniais, das
quais quatro têm previstos potenciais impactes negativos diretos, inerentes às ações (agentes de impacte)
relativas às tarefas de desmatação, escavação e terraplenagem do solo (agentes de impacte): n.º 3 (Terraços
de Bela Mandil), n.º 5 (Bela Mandil 4), n.º 17 (Casinha da Glória) e n.º 18 (Piares 1).

Assim, de acordo com os dados disponíveis nesta fase, existe o mesmo número de potenciais impactes negativos
diretos (quatro registos) e indiretos (sete registos) nas duas soluções.

Não são referidos os acessos à obra que podem igualmente induzir impactes não avaliados nesta fase. De
acordo com o Aditamento ao EIA, “só em fase de Projeto de Execução e para a solução escolhida, se fará depois

a definição mais detalhada do projeto em face da escala de trabalho mais pormenorizada e de outras
especialidades técnicas a envolver, como o projeto de expropriações, onde se incluirão também os caminhos
paralelos, que nesta fase de Estudo Prévio, ainda não conseguem ser definidos”.
Globalmente, o EIA considerou os impactes para ambas as soluções muito similares. Relativamente aos sítios
de interesse cultural afetados pelo projeto, o EIA considera o impacte provável e irreversível para três,
permanente e reduzido em dois e limitado e minimizável num caso.

Relativamente a elementos a apresentar para a fase de elaboração do projeto de execução (RECAPE) e medidas
de minimização, o EIA preconiza, nomeadamente a realização de prospeção arqueológica sistemática no
corredor selecionado, numa largura de 200 m, bem como na zona de implantação dos estaleiros e parque de
máquinas, dado que implicam desmatação e movimentação de terras.

Estes trabalhos conduzirão a nova avaliação de impactes e eventualmente à proposta de ajustes ao projeto ou
a novas medidas de minimização.

Para a fase prévia à obra o EIA preconiza a execução de sondagens arqueológicas de diagnóstico em fase prévia
ao início da empreitada e nos elementos patrimoniais onde se identificaram impactes negativos diretos.

Se estas sondagens arqueológicas de diagnóstico revelarem a existência de estruturas ou contextos
arqueológicos preservados, deverá ser prevista a realização da respetiva intervenção em área.

Salienta-se a necessidade de apresentar nessa fase um plano de acessos bem como de avaliar os respetivos
impactes, nomeadamente nos elementos patrimoniais e apresentar as respetivas medidas de minimização.

O EIA preconiza igualmente o registo exaustivo de edifícios com impactes negativos diretos estabelecendo a
seguinte metodologia:
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Levantamento de planta e alçado de cada unidade arquitetónica (à escala 1:500 e com amostragens do
aparelho construtivo à escala 1:20).
Registo fotográfico exaustivo do edifício, após a limpeza da vegetação.
Elaboração da memória descritiva, com caracterização exaustiva dos elementos arquitetónicos/construtivos
e das técnicas de construção usadas.

A limpeza e a posterior remoção das construções deve ser acompanhada por um arqueólogo, seguindo os
métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das estruturas identificadas e
eventuais vestígios, a identificar.

Preconiza ainda a proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada elemento patrimonial identificado
nos trabalhos, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto, com uma área de proteção com cerca de
5 m em torno do limite máximo da área afetada pela obra.

Para a fase de construção preconiza ainda o acompanhamento arqueológico durante as operações que
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de
estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.

O acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as ações inerentes
à implementação do projeto não sejam sequenciais, mas sim simultâneas.

Dados os contextos em presença, caso da ocorrência n.º 3, Terraços de Bela Mandil, considera-se que a equipa
de acompanhamento deve integrar um arqueólogo especialista em pré-história.

Propõe também a execução de prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros,
áreas de empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que
não tenham sido prospetadas no EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser
condicionadas.

No caso de, na fase de construção, serem detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa nesse
local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente
propor as medidas de minimização a implementar.

As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do Acompanhamento Arqueológico da
obra devem, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma
que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.
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Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocadas em depósito credenciado pelo
organismo de tutela do património móvel.

Antes de a obra ter início deve ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano Geral de
Acompanhamento Arqueológico (documento a elaborar pela equipa responsável pelos trabalhos arqueológicos).

As observações realizadas pela equipa de arqueologia devem ser registadas em Fichas de Acompanhamento.

No final dos trabalhos de campo, deve ser entregue um relatório final, que deve corresponder à síntese de
todas as tarefas executadas.

Na generalidade considera-se que as medidas apresentadas são adequadas, mas que, no entanto, devem ser
complementadas por elementos a apresentar no RECAPE, outras devem ser ajustadas na sua redação ou
refaseadas.

Comparação de alternativas
Conforme se pode observar no Quadro relativo à “Distribuição das Ocorrências Patrimoniais com Potenciais
Impactes Negativos Diretos pelos Trechos de Análise”, de acordo com o EIA a combinação menos desfavorável
para o fator Património Cultural será a seguinte: Trecho 1 - Solução A (1 registo); Trecho 2 – Solução A ou
Solução B (sem ocorrências com potenciais impactes negativos); Trecho 3 – Solução B (0 registos); Trecho 4 –
Solução A (1 registo).

No entanto este fator não se considera determinante na seleção de traçados uma vez que o valor patrimonial
atribuído às ocorrências afetadas foi de “reduzido”. A única ocorrência afetada com valor patrimonial “médio” é
comum às duas Soluções A e B no Trecho 1.

De realçar contudo que no Trecho 1, na Solução B, o Sítio n.º 5 (forno de cal), de valor patrimonial reduzido,
identificado no anterior procedimento de AIA, não foi localizado no âmbito da atual prospeção, pelo que terá
sido destruído e assim não ocorrer efetivo impacte neste.

6.12 Paisagem

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o Estudo
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu
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(2004), a Área de Estudo insere-se no Grande Grupo de Unidades de Paisagem: V - Algarve. Hierarquizada
dentro deste grande grupo, e dentro da Área de Estudo, estão delimitadas, num nível inferior as Unidades de
Paisagem: Barrocal Algarvio (Nº 125), Litoral do Centro Algarvio (Nº 126) e Ria Formosa (Nº 127). Tendo em
conta a escala de trabalho, o EIA define ainda uma subunidade com base na hipsometria, declives, fotografia
aérea e reconhecimento de campo, descritas do seguinte modo:

Unidade de Paisagem – Litoral Centro Algarvio
Abrange o território que se estende sobre a baixa aluvionar – campina - e é delimitada a norte pelo Barrocal e
a sul pela ampla Ria Formosa.

Caracteriza-se por apresentar um relevo aplanado aliado à maior fertilidade dos solos e disponibilidade hídrica
que potencia uma exploração agrícola intensiva. Surgem assim várias áreas ocupadas por pomares de citrinos,
estufas e culturas de regadio. Estas parcelas multiplicam-se pelo território imprimindo um mosaico de cores e
texturas à paisagem.

Nesta unidade coexiste ainda uma ocupação urbana dispersa (e por vezes industrial), que fruto da elevada
pressão urbana se traduziu no crescimento do núcleo urbano de Olhão para as áreas envolventes,
materializando novos bairros periféricos de reduzida qualidade urbanística, distribuídos de forma aleatória, e
conduzindo a uma desorganização do espaço.

Subunidade de Paisagem - Núcleo Urbano de Olhão:
Corresponde ao território ocupado pela cidade de Olhão, que se diferencia da envolvente, pela manifesta
artificialização do terreno e das características intrínsecas do território. A cidade de Olhão, antes uma
pequena vila piscatória, apresenta atualmente um crescimento descaracterizado e aleatório, que para além
de conferir à paisagem um aspeto caótico, conduz ao abandono das parcelas adjacentes anteriormente
ocupadas por agricultura, fomentando a propagação de áreas residuais desorganizadas, por vezes com
aspeto degradado.

Unidade de Paisagem - Barrocal
Esta unidade localiza-se no terço superior da Área de Estudo e apresenta-se com um desenvolvimento EsteOeste. Envolve a Unidade “Litoral Centro Algarvio” por norte e caracteriza-se por apresentar um relevo mais
movimentado que se desenvolve para norte numa sucessão de patamares que ascendem até à Serra de Monte
Figo, relevo cársico, de orografia mais vigorosa.

As características mais visuais do Barrocal Algarvio estão presentes nesta unidade, quer através da cor da terra
(vermelha), mas também na dispersão dos pomares tradicionais de alfarrobeiras, amendoeiras, laranjeiras e
figueiras.
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Nesta unidade surgem núcleos urbanos de características mais rurais, denunciando a sua génese de aglomerado
com base económica associada à atividade agrícola, mas também coexistem já aglomerados /urbanizações
marcadamente urbanos como a Quinta do Major. Surgem também algumas áreas ocupadas por crescimento
urbano disperso e descaracterizado, com campos agrícolas abandonados e indústria e equipamentos dispersos.

Unidade de Paisagem - Ria Formosa
Esta unidade surge representada a sul da Área de Estudo, numa área onde se regista uma transição gradual
das áreas ocupadas pelas salinas para o sapal definindo o início da Ria Formosa não artificializada.

A ria é composta por sapais, cordões arenosos e canais, assume-se como uma área natural de elevada
importância florística e faunística, com grande interesse ao nível da conservação da biodiversidade. Este
ecossistema de grande importância ecológica e enorme fragilidade confere a esta unidade uma elevada
qualidade cénica. Por sua vez os tanques e as salinas diversificando a matriz da paisagem têm uma elevada
importância cultural mantendo a identidade e os sistemas de referência desta paisagem.

O Projeto insere-se no Grande Grupo de Paisagem: V – Algarve e dentro deste grande grupo, nas Unidades de
Paisagem: Barrocal Algarvio (Nº 125), Litoral do Centro Algarvio (Nº 126). A primeira fica localizada para norte
da unidade “Campina de Olhão” e abrange a parte central do traçado do projeto, aproximadamente entre os
km 2+000 e 4+000 da Solução A e 2+000 e 4+500 da Solução B. A segunda ocupa a faixa central da Área de
Estudo na sua componente Este-Oeste abrangendo a cidade de Olhão, e corresponde às áreas a poente e
nascente do projeto onde o traçado da Circular se articula com a EN125.

A Unidade de Paisagem Ria Formosa desenvolve-se numa faixa a sul, paralela à linha de costa, não sendo
diretamente atravessa pela área de implantação do projeto.

Análise visual da Paisagem
A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros para a
Área de Estudo com raio de 3 km (6 565 ha): Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que
respeita a esta análise, a área de estudo, de acordo com a cartografia, define-se da seguinte forma:

Qualidade Visual da Paisagem
O território definido pela Área de Estudo apresenta um predomínio da classe de Qualidade Visual “Elevada”. A
Área de Estudo pode dividir-se em duas grandes áreas pela homogeneidade que as caracteriza no que à
distribuição de classes se refere: uma parte terrestre onde, de acordo com o Aditamento, predomina a classe
de “Baixa”, com cerca de 2 230 ha, tendo a “Média” 1939 ha e uma parte litoral que ainda abarca uma faixa
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terrestre contínua e de sapal, ambas inseridas no Parque Natural da Ria Formosa consideradas como tendo
Qualidade Visual “Elevada”, com cerca de 2 396 ha.

A classe de Qualidade Visual “Elevada” surge assim, no presente caso, associada sobretudo às áreas mais
naturais de sapais e culturais das salinas da Ria Formosa que conferem à paisagem um elevado valor cénico a
que acresce o seu valor ecológico, que importa realçar.

A classe qualidade Visual “Média” corresponde essencialmente às zonas onde a ocupação do território é
predominantemente agrícola com preservação das estruturas naturais da paisagem.

A classe “Baixa” corresponde essencialmente a áreas de crescimento urbano disperso e descaracterizado onde
proliferam áreas ruderais geradas pelo abandono agrícola, com destaque para a zona mais próxima de Olhão,
assim como as zonas industriais que por vezes lhes estão associadas.

Contudo, discorda-se da expressão que é dada à classe “Baixa” dado que parte da Área de Estudo integra parte
do Barrocal Algarvio e da Campina de Olhão. A classificação atribuída é desvalorizadora da situação atua. A sua
expressão revela que se procedeu a uma caracterização automática dos usos do solo cujo resultado final se
pauta por uma simplificação dos valores da paisagem presentes. Esta consideração está bem patente quando
se consideram vastas áreas, onde ocorrem algumas habitações dispersas, sem que as mesmas constituam um
tecido consolidado, que se leve a considerar a sua integração na classe “Baixa”. Importa referir que, se se
associa a classe “Baixa” a uma área industrial/pedreira não se considera adequado associá-la a uma área onde
ocorrem algumas habitações dispersas.

No presente caso, em muitas das áreas a que foi atribuída a classe de “Baixa”, as mesmas integram a matriz
existente e que é, fundamentalmente, agrícola e ocupada por matos, também estes desvalorizados. Ou seja,
sendo a matriz dominante constituída por áreas agrícolas e por matos, nela se “diluem” muitas das habitações
existentes e, nestes termos, está-se perante um mosaico com maior valor cénico do que o expresso na Carta
em análise. Face ao exposto, considera-se que a área terrestre da Área de Estudo se insere maioritariamente
na classe de Qualidade Visual “Média”, sendo que algumas áreas integradas nesta classe (Aditamento) tendem
para revelar um valor cénico superior.

No que se refere ao projeto em si, ambas as alternativas desenvolvem-se, ou, mais concretamente implantamse, fisicamente sobre áreas da classe de Qualidade Visual “Média”. Contudo, algumas dessas áreas revelam
valor cénico que tendo para “Elevado”, coincidente com áreas de pomares, onde o mesmo se revela mais
consolidado e visualmente organizado.
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Destacam-se as extensões do projeto, cujas áreas onde se implantam revelam maior valor cénico, que se pode
considerar entre as classes de Qualidade Visual “Média” e “Elevada”. Correspondem a áreas de pomar, umas
mais recentes e organizadas e outras, sobretudo, áreas de pomar extensivo e tradicional e, neste caso,
identitárias da Paisagem Algarvia. Designadamente:
Solução A, entre a Rotunda A1 e a Rotunda A4. Entre a Rotunda A3 e a Rotunda A4 o valor cénico
tende para Médio.
Solução B, entre o km 2+200 e a Rotunda B 5.

Destacam-se também as extensões do projeto, cujas áreas onde se implantam revelam menor valor cénico,
que se entende justificar pela sua maior continuidade física: Solução B da Rotunda B5 à Rotunda B6.

Capacidade de Absorção Visual
A Área de Estudo caracteriza-se pela dominância da classe de Capacidade de Absorção Visual “Elevada”, de
acordo com a Carta apresentada, sobretudo na sua metade superior, onde tem maior expressão, em termos de
área e de continuidade física. No entanto, considera-se que esta classe não foi devidamente avaliada. Por um
lado, algumas das áreas registam uma presença de observadores mais relevante do que a o considerado, tendose simplificado e reduzido o peso dos observadores existentes. Por outro, com base na hipsometria, apresentada
na respetiva carta, é possível verificar que a expressão do relevo existente determinaria outra expressão gráfica
diferente da apresentada para este parâmetro. Nestes termos, a sua expressão seria menor no contexto da
Área de Estudo.

A classe “Média” surge nas zonas associadas à presença de maior número de observadores, coincidente com a
faixa terrestre mais litoral e parte ainda da Campina de Olhão. Para poente, esta classe desenvolve-se em torno
da EN125, numa faixa paralela, centrada, e relativamente larga.

A classe de “Baixa” surge, sobretudo, associada à área da Ria Formosa. Na parte mais terrestre, tem uma
reduzida e fragmentada expressão, quer em termos do número de áreas quer em termos da sua própria
dimensão física.

A maioria da extensão do Projeto em avaliação insere-se em áreas da classe de Capacidade de Absorção Visual
“Média”, mas ambas as soluções sobrepõem-se ainda à classe de “Elevada”, sobretudo na parte inicial e final.
Na restante extensão, ambas as soluções intercetam, quase alternadamente, áreas de “Média” e “Elevada” e
muito pontualmente “Baixa”.

Com base na Carta apresentada no Aditamento destacam-se as extensões onde a sobreposição do projeto a
áreas da classe “Elevada” se faz em maior extensão:
Solução A - entre o km 0+250 e o km 1+800 e entre o km 5+600 e a Rotunda A4.
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Solução B - entre o km 0+300 e o km 2+100 e entre o km 5+300 e a Rotunda B6.

No caso das Rotundas, as mesmas situam-se em áreas das seguintes classes:
Classe “Média”: Rotunda A0, B0, B3, B5, A3, B5.
Classe “Elevada”: Rotundas A1, B1, B2, A2, B4, A4 e B6.

No caso das passagens inferiores, as mesmas são componentes do projeto que só estão associadas à Solução
A. Na classe de “Média” localiza-se a PI 1A e a PI 3A e na classe de “Elevada” localiza-se a PI 2A.

Sensibilidade Visual
O território em análise e definido pela Área de Estudo caracteriza-se, quanto a este parâmetro, por apresentarse maioritariamente com Sensibilidade Visual “Baixa”, de acordo com a Carta apresentada no EIA, revelandose, territorialmente, contínua, sobretudo na metade superior. Contudo, em face do exposto para os parâmetros
Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual, considera-se que esta área tende a situar-se mais na classe
de “Média”. E, nestes termos, a Área de Estudo apresenta de forma dominante, Sensibilidade Visual “Média”.

A classe de “Elevada” tem maior expressão de área, e de continuidade territorial, na parte mais sul da Área de
Estudo, que coincide com a Ria Formosa e a faixa de transição mais humanizada onde se localizam as salinas.

A construção de uma infraestrutura linear induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na
paisagem. Os seus efeitos traduzem-se, numa primeira fase, numa intrusão visual que é determinada
fundamentalmente pela presença de máquinas e equipamentos, assim como pelas ações que as mesmas vão
gradualmente desempenhando nas diversas frentes de obra. Progressivamente, as referidas ações, vão-se
também traduzindo em alterações diretas/físicas, resultantes da desflorestação, desmatação e da alteração da
morfologia, que se refletem de imediato na perda, permanente e irreversível, de valores visuais naturais. Estas
alterações, por sua vez, bem como as ações que as geram, vão-se também constituindo, em simultâneo, como
impactes visuais, com maior ou menor relevância, função da magnitude da disrupção física imposta, da
qualidade cénica e do número de observadores.

Neste contexto de obra e de atividades, importa referir os impactes também sobre outra vertente, poucas vezes
abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da paisagem, complementar
da mera construção visual. Nesta perspetiva, a atividade desenvolvida pelas máquinas, fixas e/ou em circulação,
comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora dos locais, de certa forma
indissociáveis da uma perceção e apreensão da paisagem com níveis de qualidade elevados.

As alterações diretas/físicas introduzidas na paisagem, que ocorrem na fase de construção permanecem para
além desta. Umas decorrerão da alteração da morfologia do relevo, caso das situações em que o traçado, em
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particular, se faça em aterro e/ou escavação. Outras resultarão da destruição de vegetação, de zonas
compartimentadas e de galerias ripícolas. As disrupções criadas em fase de construção permanecerão de forma
irreversível no tempo, com clara perda de valor cénico dos locais afetados.

Durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos de carácter temporário, e permanente, uma vez
que os mesmos transitarão para futuro, cuja magnitude de ocorrência, temporal e espacial, depende da
intensidade da ação, ou seja, do grau de desorganização e destruição física dos valores em presença, geradores
de descontinuidade funcional e visual, bem como do grau de visibilidade existente para a área de intervenção.

Assim, os impactes ocorrerão nas áreas correspondentes à faixa de território expropriada. A área afetada
fisicamente corresponde, fundamentalmente, às áreas associadas à implantação da plataforma da via, aos
taludes, aos nós e às áreas adjacentes de trabalho e movimentação de máquinas. Incluem-se também as áreas
relativas aos restabelecimentos viários e aos locais de implantação dos estaleiros.

Os impactes que ocorrerão nas áreas acima referidas identificam-se como:

Impactes de natureza estrutural e funcional
Desmatação: O estrato da vegetação mais afetado é maioritariamente herbáceo sendo pouco relevante
quanto ao estrato arbustivo em ambas as Soluções e combinações entre estas.
- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível, parcialmente reversível a
irreversível, baixa magnitude e pouco significativo.
Desflorestação/desarborização: O abate ocorrerá nos alinhamentos existentes, onde, e quando, o projeto
se sobrepõe às estradas existentes, nas áreas de pomares e zonas de pinhal.
- Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, média magnitude e significativo (Solução A da
Rotunda A0 até à Ligação A-B-2; Solução B da Ligação B-A-2 até à Rotunda B4; Solução A da Rotunda A2 à
Rotunda A3; Solução B da Rotunda B4 à Rotunda B5 e Solução B da Rot. B5 à Rot. B6).
Alteração da topografia:
- Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, baixa a média magnitude e pouco significativo a
significativo.
Consideram-se como tendo um impacte significativo as seguintes situações:
Solução A: Escavação - km 1+250; Aterro PI 1A - km 2+250; Aterro PI 3A - km 3+400; Escavação - km 3+850;
Escavação - km 4+650 e Aterro - km 4+800; Escavação - km 5+650 e Escavação - A-B-3.
Solução B: Escavação - km 0+900; Escavação - km 3+000; Escavação - km 3+600; Escavação - km 4+900;
Escavação - km 5+250; Escavação B-A-1; Escavação - B-A-3.
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Impactes de natureza visual
Para a determinação dos impactes visuais do projeto foram elaboradas bacias visuais. No EIA foram
apresentadas as bacias visuais da Solução A e da Solução B. No 2º Aditamento foram apresentadas as baciais
visuais dos troços diretamente comparáveis:
Rotunda A0 – Ligação A-B-1 com Rotunda B0 – Ligação B-A-1.
Ligação A-B-1 – Ligação A-B-2 com Ligação B-A-1 – Ligação B-A-2.
Ligação A-B-2 – Rotunda A2 com Ligação B-A-2 – Rotunda B4.
Rotunda A2 – Ligação A-B-3 com Rotunda B4 – Ligação B-A-3.

Da análise do conjunto das bacias visuais apresentadas e considerando que os efeitos dos impactes visuais se
fazem sentir sobre:
1.

Áreas de Qualidade Visual Elevada.

2.

Observadores permanentes.

3.

Observadores temporários - utentes das vias rodoviárias.

Verificou-se não existirem diferenças significativas entre as combinações possíveis. Cerca de metade da
extensão do projeto, quer na Solução A quer na Solução B, sensivelmente entre o Km 1+500 e o km 4+500,
desenvolve-se no meio de pomares, ou seja, entre coberto vegetal de porte arbóreo. Pese embora, a altura das
árvores ser relativamente baixa, os impactes visuais tenderão, no entanto, a ser minimizados e,
consequentemente, a projeção do impacte visual negativo para maior distâncias não será significativo.

No entanto, em todas as extensões, ocorrem situações onde o impacte visual negativo é claramente significativo
sobre os observadores permanentes, ou seja, sobre os habitantes locais, dada a proximidade das habitações à
faixa expropriada onde decorrerá a construção da variante.

Os impactes visuais:
Desordem visual: devido à presença e circulação de máquinas pesadas e a todas as ações associadas à
sua atividade – corte e abate de vegetação, movimentações de terra (escavação e aterros), transporte de
materiais e montagem – a par da diminuição da visibilidade devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante
dos movimentos de terras e circulação.
- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e pouco significativo a
significativo.

Durante a fase de exploração os impactes decorrem fundamentalmente da intrusão visual que resulta da
presença da infraestrutura linear existente e das componentes do projeto associadas – rotundas, taludes,
sobretudo de aterros.
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O impacte visual será muito pronunciado no início, que se pode traduzir num período de um ano, ou mais, e
terá reflexos nas áreas de Qualidade Visual “Elevada” sobretudo no caso da Solução A, na extensão
correspondente às situações de aterro: Aterro PI 3A - km 3+400 e Aterro - km 4+800. No primeiro caso, o fato
de se localizar em áreas de pomares, ou seja, entre coberto vegetal de porte arbóreo, os impactes visuais
tenderão, no entanto, a ser minimizados e, consequentemente, a projeção do impacte visual negativo para
maior distâncias não será significativo, pese embora, a altura das árvores ser relativamente baixa.

Os aterros são elevações construídas sobre o terreno natural sempre com uma forma linearizada, geométrica e
artificial, onde os taludes são meros planos inclinados. O período em que estiver sem vegetação imprimirá uma
imagem negativa e disruptiva com a envolvente, mas também sobre os utentes da via em avaliação, sobretudo,
quando em escavação. O impacte visual será mais pronunciado no início, que se pode traduzir num período de
um ano, ou mais, e terá reflexos nas áreas de Qualidade Visual “Elevada”, dado que o impacte visual negativo
se projeta sobre estas, comprometendo a sua integridade visual.

Ocorrerá assim, uma alteração do valor cénico, que só com, e após, a implementação do Projeto de Integração
Paisagística, e desenvolvimento da vegetação associada, será gradualmente reposto, embora não na sua
totalidade em todas as situações. Importa assim, preservar e compatibilizar com o projeto, toda a vegetação
existente, em particular a de porte arbóreo, que possa permanecer, mesmo nas situações de aterro, assim
como também nas áreas a expropriar, onde, a intervenção a cingir-se ao estritamente necessário – área útil -,
permitirá preservar alguns exemplares.

A perda de qualidade cénica não resulta só da presença física do projeto enquanto intrusão visual e expressão
visual disruptiva com a envolvente. A referida perda, resulta também da perda física de valores/atributos
culturais e naturais que neste caso estão associados às áreas de pomar, sobretudo, quando extensivo, perdidos
com a construção da via, por desaparecimento dos referidos valores visuais.

Entre as questões, atrás referidas, importa abordar a questão da fragmentação de áreas agrícolas e/ou
florestais, ou outras, decorrente de uma expropriação não cuidada e de uma má adaptação do projeto ao
existente. A criação de situações de áreas sem viabilidade económica, comprometem mesmo, nalguns casos, a
continuidade da exploração dos terrenos, quer das parcelas maiores, quer das parcelas residuais, antes parte
integrante.

A inviabilização de áreas conduz à formação de espaços abandonados que, na fase de exploração, se tornarão
evidentes e têm como muito grave consequência um acréscimo de perda de valor cénico para além do já
registado na fase de construção.
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Tal fragmentação tem como resultado o abandono de áreas, cuja gestão deixa de ser assegurada, decorrendo
daí, uma perda de qualidade cénica, por degradação desses espaços. Acresce a esta situação o risco de
incêndios associado a estas realidades.

Em qualquer dos casos atrás referidos, terrenos privados ou afetos à Circular, se votados ao regime de abandono
e à de falta de manutenção, tal traduzir-se-á na degradação visual dos espaços em causa, e consequentemente,
numa perda de valor visual com reflexos negativos na qualidade visual da paisagem e/ou no seu valor cénico.

Assim, sendo os impactes associados à perda de qualidade visual podem não estar apenas e só dependentes
da intervenção física em si e direta no território, mas da externalidade negativa da execução do projeto e
posterior a esta.

Pode assim, considerar-se que a perda de qualidade cénica do território, não fica apenas a dever-se ao projeto
em si mesmo, mas ao somatório dos prejuízos incutidos a jusante pelo projeto. Importa assim, referir que se
revela necessário que os espaços residuais, sem utilização possam ter uma solução de gestão futura, ou através
da sua anexação por outros proprietários ou pelo assegurar da sua manutenção por parte do proponente, para
além da faixa expropriada.

No entanto, em todas as soluções e composição destas, ocorrem situações onde o impacte visual negativo é
claramente significativo sobre os observadores permanentes, ou seja, sobre os habitantes locais, dada a
proximidade das habitações à faixa expropriada onde decorrerá a construção da Circular.

Os impactes visuais identificados são:
Presença da infraestrutura linear: a presença da Circular e das diversas componentes associadas – taludes,
rotundas, restabelecimentos, passagens inferiores - constituir-se-á como uma intrusão visual e contribuirá
para a redução da qualidade visual. A sua presença cria uma faixa de limites muito regulares/artificiais e
simultaneamente gera a descontinuidade nas áreas habitadas, nas áreas agrícolas e nas áreas florestais.

O impacte é negativo, certo, local, permanente, irreversível e tenderá, após a conclusão da obra, para evoluir
de uma situação de magnitude média e pontualmente significativa para uma situação com magnitude reduzida
e pouco significativa. A implantação do Projeto de Integração Paisagística contribuirá no médio prazo para
minimizar parcialmente os impactes visuais, nomeadamente os decorrentes das situações de aterro. As
situações de escavação, terão um impacte visual mais reduzido e, potencialmente, com maior possibilidade de
se proceder à sua minimização.
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Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença, atual ou futura, na Área de Estudo
de outras infraestruturas, de igual ou de diferente tipologia, ou outras perturbações que contribuam para a
alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual da paisagem.

O impacte advirá se houver sobreposição espacial e temporal das áreas de estudo associadas aos projetos que
possam induzir, ou traduzir-se em impactes cumulativos, em Fase de Obra e/ou em Fase de Exploração.

No que se refere a projetos de igual tipologia, destacam-se as infraestruturas lineares rodoviárias existentes,
caso da própria EN125, pela sua localização próxima e ainda expressão em termos de largura a que acresce os
nós viários associados.

De diferente tipologia, ocorrem na Área de Estudo outros projetos dos quais se destacam também as
infraestruturas lineares, caso das linhas elétricas aéreas. Neste caso, são os apoios e as próprias linhas que
surgem como intrusão visual no campo visual, determinando a sua segmentação e seccionamento. Por outro
lado, os apoios, pela sua expressão vertical alteram a leitura da escala dos elementos que compõem a Paisagem,
pese embora alguns se localizaram na grande mancha florestal existente.

Destacam-se ainda, dos projetos de outra tipologia, pela sua grande área de ocupação, a presença de áreas
industriais. São entidades artificiais disruptivas com a Paisagem envolvente e, ambas, com uma muito reduzida
integração paisagística.

Todos os projetos referidos são responsáveis pela perda de qualidade visual de forma significativa, pela
disrupção introduzida na Paisagem – artificialização do território, fragmentação espacial/alteração funcional do
território e perda de valores visuais naturais – e pela alteração do sistema de vistas e escalas de referência contaminação e segmentação do campo visual.

Inevitavelmente, o conjunto dos projetos representa um forte contributo para a redução da qualidade visual da
paisagem e expetavelmente para uma progressiva alteração e perda da identidade e carácter da paisagem,
conferindo-lhe cada vez mais um maior grau de artificialização.

Comparação de Alternativas
Trecho 1
A Solução A, entre a Rotunda A0 e a Ligação A-B-1, sobrepõe-se a áreas com Qualidade Visual “Média”.
Cerca de metade da sua extensão implanta-se sobre uma estrada secundária existente e ladeada com
árvores em alinhamento em parte da sua extensão e atravessa ainda uma área de pinhal. Considera-se
que esta é a solução menos desfavorável.
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A Solução B, entre a Rotunda B0 e a Ligação B-A-1, sobrepõe-se em toda a extensão à via existente,
ladeada por habitações entre o km 0+150 e o km 0+330, sobretudo do lado nascente. Afeta alguns
pinheiros do pinhal existente na zona da Ligação B-A-1.
Considera-se, no entanto ambas as soluções como viáveis.

Trecho 2
A Solução A, entre a Ligação A-B-1 e a Ligação A-B-2, atravessa áreas que se consideram situar-se entre
as classes de Qualidade Visual "Média" a "Elevada". Correspondem a áreas de pomar, umas mais recentes
e organizadas e outras, sobretudo, áreas de pomar extensivo e tradicional e, como tal, constituem-se como
áreas identitárias da Paisagem Algarvia. Além destes valores a necessidade de realizar um restabelecimento
conduziria a uma alteração do relevo ainda significativa de modo a acomodar uma passagem inferior PI
A1. Face ao exposto considera-se esta solução mais desfavorável.
A Solução B, entre a Rotunda B2 e a Ligação B-A-2, atravessa uma área com menor interesse visual e a
expressão dos taludes é menor, pelo que nesta extensão se considera como a solução menos desfavorável.
A Solução B é menos desfavorável.

Trecho 3
A Solução A, entre a Ligação A-B-2 e a Rotunda A2, atravessa áreas que se consideram situar-se entre as
classes de Qualidade Visual "Média" a "Elevada". Correspondem a áreas de pomar, umas mais recentes e
organizadas e outras, sobretudo, áreas de pomar extensivo e tradicional e, como tal, constituem-se como
áreas identitárias da Paisagem Algarvia. Afeta em maior extensão áreas de pomar extensivo, mas muito
pouco denso, e consequentemente com áreas sem ocupação, pelo que se traduzirá num menor abate de
árvores. No que se refere à afetação de pomares mais recentes e geometrizados é pontual e a afetação é
marginal, sendo num dos casos uma plantação relativamente nova.
Pese embora, haver alteração do relevo, sobretudo, em duas situações que correspondem a aterros, que
estão associados a PI 2A e PI 3A, considera-se esta solução menos desfavorável, e passível de alguma
minimização através do Projeto de Integração Paisagística, no que se refere em particular aos taludes de
aterro.
A Solução B, entre a Ligação A-B-2 e a Rotunda B4 atravessa áreas que se consideram situar-se entre as
classes de Qualidade Visual "Média" a "Elevada". Correspondem a áreas de pomar, umas mais recentes e
organizadas e outras, sobretudo, áreas de pomar extensivo e tradicional e, neste caso, identitárias da
Paisagem Algarvia. O seu desenvolvimento sobre estas áreas traduzir-se-ia numa excessiva fragmentação
de parcelas agrícolas determinando não só o seu desaparecimento e, consequentemente, a perda de
valores visuais, como conduziria à formação de parcelas sem viabilidade económica, e como tal, à
degradação futura, de forma indireta, destas áreas levando à perda cumulativa no futuro de valor cénico.
Nesta mesma perspetiva, também a Quinta Loureço Amaro, localizada cerca do km 2+800 – km 3+000
teria a sua integridade física comprometida assim como todo o valor visual que lhe está associada, agravado
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pelo fato de as alterações de relevo serem, neste caso, ainda significativas e, como tal, mais área da Quinta
seria destruída.
A Solução A é menos desfavorável.

A Solução A, entre a Rotunda A2 e a Rotunda A3, atravessa áreas que se consideram situar-se entre as
classes de Qualidade Visual "Média" a "Elevada". Correspondem a áreas de pomar, umas mais recentes e
organizadas e outras de pomar extensivo e tradicional e, neste último caso, identitárias da Paisagem
Algarvia. Afeta ainda a zona de cheia da ribeira de Quelfes, com a implantação de um talude de aterro com
dimensões ainda significativas. O aterro é precedido de uma escavação, fora da referida zona, mas com
dimensões também ainda significativas. Afeta ainda 2 alinhamentos de árvores que compartimentam e
estruturam o limite da zona de cheia. Face ao exposto considera-se esta solução como mais desfavorável.
A Solução B, entre a Rotunda B4 e a Ligação B-A-3 atravessa áreas que se consideram situar-se entre as
classes de Qualidade Visual "Baixa" a "Média". Correspondem a áreas sem interesse visual, porque
degradadas e outras de pomar, mais recente e organizada. O seu desenvolvimento sobre estas áreas
traduz-se sobretudo na fragmentação de uma área de pomar novo de, relativa, média dimensão. Afeta
ainda alguns alinhamentos de árvores com a construção da Rotunda B5. Não apresenta alteração do relevo
que se possa considerar significativa assim como no que se refere ao abate de árvores. Nestes termos,
considera-se esta solução como menos desfavorável.
A Solução B é menos desfavorável.

Trecho 4
A Solução A, entre a Rotunda A3 e a Rotunda A4, atravessa uma área com interesse visual que se considera
situar-se entre as classes de Qualidade Visual "Média" a "Elevada", neste caso, também associadas a
pomares extensivos. Desenvolve-se entre casas e no que se refere à afetação de relevo, verifica-se
alterações que tendem para significativas. Face ao exposto considera-se esta solução como mais
desfavorável.
A Solução B, entre a Rotunda B5 e a Rotunda B6, insere-se em áreas com Qualidade Visual “Baixa” e
pontualmente afeta área de maior valor cénico. Verifica-se existir alguma afetação de vegetação de porte
arbóreo, nomeadamente pinheiro mansos de porte significativo. As alterações de relevo são significativas,
mas semelhante à Solução A e às outras soluções combinadas. Face ao exposto, considera-se esta solução
como a menos desfavorável.
A Solução B é menos desfavorável.
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7. PARECERES EXTERNOS
Tal como referido no ponto 3. deste Parecer, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a análise
da CA, foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Câmara Municipal de Olhão, Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), Águas do Algarve,
S.A. (AdA) Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural (DGADR), Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), Turismo do Portugal, I.P. (TP), EDP distribuição,
Rede Elétrica Nacional (EDP/REN). Os Pareceres até à data recebidos encontram-se no Anexo 2.

Até à data foram recebidos os seguintes pareceres, cujos principais contributos foram:

Câmara Municipal de Olhão:
Após análise dos elementos disponibilizados nesta fase o Município de Olhão considera que a solução ideal,
conforme planta que anexa, é a conjugação da solução A com a solução B, integrando a opção da solução A do
km 0+000 com a ligação à Rotunda B1 da solução B até ao final do troço de ligação à Rotunda A4/B6.

Águas do Algarve
Esta entidade é a concessionária, em regime de exclusividade, da exploração e da gestão, do Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água (SMAAA) para captação, tratamento e fornecimento de água para
consumo humano e do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (SMSA) para recolha, tratamento e
rejeição dos efluentes, dos municípios da região do Algarve, Sistemas criados pelos Decreto-Lei n.º 285/2003,
de 8 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 167/2000, de 5 de Agosto, respetivamente.

Neste sentido, por forma a complementar o EIA, em 2017/08/04 foram remetidas as telas finais das
infraestruturas, desta Sociedade, que se encontravam dentro da área do estudo, ao proponente do projeto. As
telas finais fornecidas são meramente indicativas, pelo que deverão proceder a sondagens apropriadas para
localização exata das mesmas.

Interferências com os Sistemas Multimunicipais da AdA
O desenvolvimento da EN125 Circular de Olhão, tanto a Solução A como a Solução B, interfere em 3 locais
diferentes com infraestruturas dos Sistemas Multimunicipais da AdA, conforme planta que anexam,
nomeadamente:
Trecho 1: km111+500 da EN125 até Zona de Belmonte (EN2-6)
Solução A (km 1+700) – Rotunda A1 - Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (SMSA):
Intercetor de Pechão, intercetor gravítico de material PPC e diâmetro DN200mm. Este intercetor
apresenta uma profundidade média de 1,60 m e está previsto a construção da Rotunda A1.
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Solução B (km 1+600) – Rotunda B2 - Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (SMSA):
Intercetor de Pechão, intercetor gravítico de material PPC e diâmetro DN200mm. Este intercetor
apresenta uma profundidade média de 1.60m e está previsto a construção da Rotunda B2.
No EIA, para o Trecho 1, não estão quantificadas quaisquer interferências com os Sistemas Multimunicipais
da AdA, o que deve ser retificado.
Trecho 2: Zona de Belmonte (EN2-6) até Zona de Arrochela/Brancanes: Neste trecho não se identificam
interferências com os Sistemas Multimunicipais da AdA.
Trecho 3: Zona de Arrochela/Brancanes até Cemitério de Quelfes
Solução A (km 3+400) – PHA3.1 - Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve
(SMAAA): Ramal de Brancanes (Olhão), conduta adutora de material FFD e diâmetro DN500mm
e respetivo cabo de fibra ótica, de material PVC e diâmetro DN50mm. Esta conduta apresenta
uma profundidade média de 1.55m e neste local existe uma descarga de fundo. Esta descarga de
fundo deve ser acautelada e desviada para fora da área de intervenção.
Solução B (km 3+200) – Rotunda B3 - Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do
Algarve (SMAAA): Ramal de Brancanes (Olhão), conduta adutora de material FFD e diâmetro
DN500mm e respetivo cabo de fibra ótica, de material PVC e diâmetro DN50mm. Esta conduta
apresenta uma profundidade média de 1,66 m e está planeada a execução da Rotunda B3.
Trecho 4: Cemitério de Quelfes até EN125 zona industrial de Marim
Solução A (km 5+300) – PHA5.2 - Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (SMSA):
Intercetor de Quelfes, conduta elevatória de material PEAD e diâmetro DN160mm. Esta conduta
apresenta uma profundidade média de 1,16 m.
Solução B (km 5+000) - Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (SMSA): Intercetor de
Quelfes, conduta elevatória de material PEAD e diâmetro DN160mm. Esta conduta apresenta uma
profundidade média de 1.16m.
Ligação B-A-3 (km 5+000) – PHL B-A-30.2 - Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve
(SMSA): Intercetor de Quelfes, conduta elevatória de material PEAD e diâmetro DN160mm. Esta
conduta apresenta uma profundidade média de 1,16 m.

Considera, assim, esta entidade que no momento de elaboração dos projetos de serviços afetados das
infraestruturas da AdA, obrigatoriamente os mesmos devem ser-lhes remetidos, por forma a emitirem parecer
sobre as soluções construtivas a adotar, face à execução do projeto. Informam, também que devem ser
salvaguardas as infraestruturas desta Sociedade, atrás mencionadas, pelo que quaisquer ações na área de
implantação destas infraestruturas carecem sempre de comunicação por parte da Infraestruturas de Portugal e
acordo prévio da AdA. Reforçam que as infraestruturas desta Empresa não devem permanecer na plataforma
da nova via ou no seu talude, tendo de se prever o seu desvio. Caso se verifique a necessidade de desviar ou
proteger os Sistemas Multimunicipais da AdA, devem ser previstas medidas conducente à continuidade do
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serviço, quer de abastecimento de água quer de recolha de águas residuais e este investimento será totalmente
suportado pelo promotor.

DGADR
Da análise do projeto considera-se que o mesmo não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no
âmbito desta entidade.

DGEG
Refere esta entidade que, à data, não existe sobreposição da área do estudo com áreas afetas a recursos
geológicos com direitos concedidos ou requeridos, pelo que não têm inconvenientes na pretensão apresentada.

REN
Considera esta entidade que o parecer anteriormente enviado à entidade responsável pelo EIA, carta de 26 de
julho de 2017, permanece válido, isto é, o local de implantação da futura Circular de Olhão da EN125, não
interfere com nenhuma infraestrutura da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) ou de Gás Natural
(RNTG) existente, com servidão constituída, ou em projeto.

ANPC
Emite parecer favorável condicionado à ponderação dos seguintes aspetos:
Privilegiar a Solução B, por ser a que minimiza as alterações topográficas e vai mais de encontro ao corredor
proposto em PDM, não havendo distinção significativa em termos de avaliação de riscos entre as duas
soluções.
Serem adotadas as normas técnicas antissísmicas adequadas à construção da infraestrutura, face à
perigosidade sísmica da zona bem como aos efeitos de sítio associados.
Serem equacionadas, durante a fase de construção, as acessibilidades e espaço de estacionamento
privilegiado destinado aos organismos de socorro a envolver em situações de acidente/emergência e
garantir a ligação aos núcleos populacionais existentes.
Alertar sobre as obras todas as entidades envolvidas em operações de socorro, nomeadamente os corpos
de bombeiros e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Olhão, bem como o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas.
Adicionalmente, salvaguardam que está em vigor o Programa Regional de Ordenamento Florestal do Algarve
(PROF Algarve), reconduzido através da Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro. Consideram incorreta, a
referência constante no ponto 12.2.1 do Capítulo IV -Ordenamento e Condicionantes ("Decreto Regulamentar
n.º 17/2006, de 20 de outubro, com suspensão parcial determinada pela Portaria n.º 62/2011, de 2 de
fevereiro"). Referem que se encontra em processo de recondução o Plano de Ordenamento do Parque Natural
da Ria Formosa, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 2/91, de 24 janeiro, devendo ficar prevista a
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necessária articulação com as ações previstas no novo Programa, nomeadamente os regimes de salvaguarda e
ações permitidas, condicionadas ou interditas em função dos seus objetivos.

Turismo de Portugal
Refere esta entidade que, de acordo com a informação disponível, não foram identificados impactes negativos
significativos no turismo, destacando-se aliás os impactes positivos expectáveis, quer ao nível da circulação
viária na EN 125, quer da qualificação urbanística da cidade de Olhão pela reconversão do anterior traçado em
via urbana.

De acordo com o SIGTUR (Sistema de Informação Geográfica do Turismo de Portugal, I.P.) a oferta de
alojamento turístico no concelho de Olhão é, atualmente, de 578 camas, a que correspondem 278 unidades de
alojamento em 8 empreendimentos turísticos (a que acresce a capacidade de 688 campistas num parque de
campismo e de caravanismo), e de 5 540 utentes em 1 013 estabelecimentos de alojamento local. Registam-se
também intenções de desenvolver novos projetos de empreendimentos turísticos, a que correspondem 7
projetos com parecer favorável emitidos pelo Turismo de Portugal, I.P., para um total de 688 camas (250
unidades de alojamento), e um Pedido de Informação Prévia para um total de 30 camas (15 unidades de
alojamento).

Numa análise mais detalhada e também com base no SIGTUR verifica-se que numa envolvente de 500 metros
da área em estudo existem 13 estabelecimentos de alojamento local, com um total de 82 utentes, 2 agentes
de animação turística e está prevista a implantação de um campo de golfe, embora esta intenção se localize a
sul da EN 125. Nesta faixa de 500 metros não existem empreendimentos turísticos e, de acordo com a
informação disponível neste Instituto, não estão previstos novos projetos (pareceres favoráveis emitidos pelo
Turismo de Portugal, I.P. de novos projetos de arquitetura ou pedidos de informação prévia).

De acordo com os elementos disponíveis conclui-se que a implementação da Variante trará grandes vantagens
para a vivência da cidade, evitando-se o tráfego no atual traçado da EN 125, o qual cruza a malha urbana. A
execução do novo traçado possibilitará à autarquia a transformação do traçado atual numa via de caráter mais
urbano, aspeto importante para a comunidade e também para o turismo. Verifica-se que os impactes negativos
do projeto serão essencialmente durante a fase de obra, assumindo um caráter temporário. Os fatores Paisagem
e Ruído, os que mais poderão apresentar uma afetação direta com o turismo, em especial com os
estabelecimentos de alojamento local que se localizam na proximidade dos traçados, foram objeto de análise e
são expressamente previstas medidas de minimização que se julgam adequadas: soluções minimizadoras do
ruído no tipo de piso a utilizar e enquadramento paisagístico da via e das respetivas rotundas. Contudo e no
que se refere à Paisagem, os estudos apontam para impactes negativos pouco significativos, pelo facto de se
tratar de uma zona plana, sem pontos de vista assinalados.
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Segundo conclusão do RNT a Solução B apresenta-se globalmente mais favorável que a Solução A. Do ponto
de vista do turismo não se verificam impactes significativos em qualquer destas soluções, pelo que nada se tem
a obstar à solução apontada como mais favorável.

As intercessões do novo traçado a sul com o traçado da EN 125 que se irá manter, junto ao limite do Parque
Natural da Ria Formosa, aproveitam as vias existentes, sem alteração de traçado, aspeto que vem dar resposta
à anterior decisão desfavorável relativa ao traçado (Declaração de Impacte Ambiental desfavorável de 2013,
referida em 2.). Pelos mesmos motivos, considera esta entidade, também, que a afetação sobre a eventual
implantação do campo de golfe a sul da EN 125 não será negativa nem significativa.

Embora pouco significativos os impactes positivos serão também importantes para a dinâmica empresarial e
para a criação de emprego associada à fase de obra.

Face ao exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável, considerando-se que o estudo acautela
devidamente os impactes e prevê um conjunto significativo de medidas de minimização que salvaguardam os
aspetos mais importantes, os quais poderão colidir com os estabelecimentos de alojamento local que se
localizam na proximidade dos traçados propostos, nomeadamente o ruído e a integração paisagística.
Consideram-se de sublinhar os impactes positivos para a socioeconomia e para o turismo:
quer a melhoria da circulação viária na EN 125;
quer a possibilidade de requalificação do atual traçado em via de caráter urbano e não de
atravessamento.

Comentário da CA:
A CA considera que as preocupações das entidades acima referidas são pertinentes e vão ao encontro do
expresso pela CA na avaliação dos vários fatores ambientais. Desta forma, na fase de projeto de execução deve
ter-se em consideração o solicitado pelas AdA e pela ANPC.
Remeter à AdA os projetos de serviços afetados relativos no âmbito das infraestruturas dos Sistemas
Multimunicipais da AdA, para parecer sobre as soluções construtivas a adotar.
Salvaguardar as infraestruturas da AdA, mencionadas no seu parecer, pelo que quaisquer ações na área
de implantação das mesmas carece sempre de comunicação por parte da Infraestruturas de Portugal, S.A.
e acordo prévio da AdA.
As infraestruturas da AdA não devem permanecer na plataforma da nova via ou no seu talude, tendo de
se prever o seu desvio. Caso se verifique a necessidade de desviar ou proteger os Sistemas Multimunicipais
da AdA, devem ser previstas medidas conducente à continuidade do serviço, quer de abastecimento de
água quer de recolha de águas residuais e este investimento será totalmente suportado pelo promotor.
Adotar as normas técnicas antissísmicas adequadas à construção da infraestrutura, face à perigosidade
sísmica da zona bem como aos efeitos de sítio associados.
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Equacionar, durante a fase de construção, as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado
destinado aos organismos de socorro a envolver em situações de acidente/emergência e garantir a ligação
aos núcleos populacionais existentes.
Alertar sobre as obras todas as entidades envolvidas em operações de socorro, nomeadamente os corpos
de bombeiros e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Olhão, bem como o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas.
Prever a necessária articulação com as ações previstas, caso ocorram alterações no Plano de Ordenamento
do Parque Natural da Ria Formosa, nomeadamente os regimes de salvaguarda e ações permitidas,
condicionadas ou interditas em função dos seus objetivos.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3252
EN125 – Circular de Olhão
Julho de 2019

68

Parecer da Comissão de Avaliação

8. CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública, de acordo com o disposto no Art.º 15.º, n.º 1 do RJAIA, decorreu durante 30 dias úteis, de
30 de abril a 12 de junho de 2019.

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 55 exposições provenientes das seguintes entidades,
algumas acompanhadas de Abaixo-Assinados/Petições:

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e Turismo de Portugal. Solicitados também como
Parecer Externo, pelo que se incluíram no ponto anterior.
Direção-Geral do Território.
Estado Maior da Força Aérea.
Autoridade Nacional da Aviação Civil.
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações.
EDP Distribuição.
Comissão de Moradores denominada “Pró-Variante de Olhão” representada por Advogados Artur Pacheco,
a qual representa 5 cidadãos, dos quais 3 enviaram individualmente parecer. É acompanhado de uma
Petição com cerca de 60 assinaturas na zona de Bela-Mandil, 34 assinaturas na zona de Brancanes e 5
pareceres individuais e de 13 assinaturas na zona de Piares.
1 Parecer de cidadão acompanhado por um abaixo-assinado subscrito por cerca de 119 cidadãos.
1 Parecer de cidadão em representação da comissão de 50 moradores “Por Um Traçado Sustentável”.
1 Parecer de cidadão em nome de 30 moradores do Caminho das Areias, Piares de Quelfes.
44 Cidadãos.

A Direção-Geral do Território informa que o projeto não interfere com nenhum vértice geodésico pertencente à
Rede Geodésica Nacional, nem com nenhuma marca de nivelamento pertencente à Rede de Nivelamento
Geométrico de Alta Precisão. Como tal, o projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas
desenvolvidas pela Direção-Geral do Território.

Relativamente à cartografia, verifica o seguinte:
A cartografia de base, utilizada na elaboração das peças desenhadas da proposta de plano, assim como
ortofotos, não são homologadas, contrariando o disposto no nº 5 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 141/2014,
de 19 de setembro.
São apresentadas peças desenhadas que se baseiam na utilização de sistemas de georreferenciação
diferentes do sistema em vigor, contrariando o disposto no artigo 3º-A do referido Decreto-Lei.
Existem plantas elaboradas com base em cartografia produzida no sistema PT-TM06/ETRS89 que indicam
na legenda outro sistema de georreferência.
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Todas as “Fichas de Sítio” referem-se a um sistema de georreferência que não o sistema em vigor.
Existem plantas sem coordenadas e sem quadrícula cartográfica devidamente implantadas.
São apresentados mapas de ruído sem coordenadas e sem quadrícula cartográfica e alguns baseados em
orotofotos não homologados.
São apresentadas peças desenhadas baseadas em cartografia militar que, de acordo com o nº 4 do artigo
2º do citado Decreto-Lei, não pode ser utilizada para fins civis.

No que diz respeito aos limites administrativos e no âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP)
verifica o seguinte:
Nas Peças Desenhadas não se encontram representados os limites de freguesia. Foi detetada referência à
CAOP utilizada, mas a maioria das peças não possui aquela referência.
Recomenda que futuramente, todas as peças desenhadas a apresentar contenham a representação dos
limites administrativos e a referência na legenda aos mesmos, bem como a referência à CAOP utilizada.

Como tal, o parecer da DGT é desfavorável até que sejam solucionadas as questões acima referidas.

O Estado Maior da Força Aérea informa que o projeto em análise não se encontra abrangido por qualquer
Servidão de Unidades afetas à Força Aérea.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil informa que os documentos em consulta refletem o parecer da ANAC
transmitido à empresa AGRI.PRO Ambiente Consultores, S.A. No entanto, e por uma questão de conformidade
com o disposto no 5º ponto do Art.º 4º do Decreto-Lei n.º 51/80, de 25 de março, existe apenas a necessidade
de corrigir o valor da altura dos obstáculos, substituindo “20 m”, por “30 m”.

A ANACOM verifica a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis ao local em causa.
Assim, não coloca objeção à implementação do projeto naquela área.

A EDP Distribuição nada tem a opor ao projeto referindo o seguinte:
A área afeta ao projeto é atravessada por diversas linhas de distribuição de energia elétrica em Alta Tensão
(60 kV), Média Tensão (15 kV) e Baixa Tensão.
Relativamente às infraestruturas da Rede Elétrica do Serviço Público existentes, devem ser garantidas as
respetivas servidões e respeitadas as distâncias de segurança regulamentares (nos termos da legislação
em vigor), assumindo especial atenção a existência, já referida, neste espaço de linhas aéreas de média e
alta tensão, sobre as quais deverão respeitar-se as distâncias de segurança impostas pelo Decreto
Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro de 1992.
As infraestruturas de distribuição de eletricidade a estabelecer e a modificar serão da responsabilidade do
promotor, nos termos da legislação em vigor, mediante o respetivo pedido, devidamente instruído.
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Apresenta-se no Quadro 6 a síntese das posições dos cidadãos relativamente às Soluções mais favoráveis e às
Soluções desfavoráveis, assumidas nos pareceres recebidos e, sempre que mencionadas, um resumo das
principais razões que fundamentam essa seleção. De salientar que alguns pareceres recebidos apresentam a
Solução que consideram mais favorável ou desfavorável, no entanto não referindo ou não sendo possível
distinguir o Trecho em causa, tendo-se considerado que a seleção apresentada se refere à totalidade do traçado
da Circular.
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Quadro 6: Síntese dos resultados dos Pareceres recebidos dos Cidadãos:

Origem do Parecer

Favorável

Rolando Melo da Rosa

Solução B.

Luís

Miguel

Malaia Em

Desfavorável

Afetação de solos agrícolas.

primeiro

lugar

Afetação da Quinta Lourenço

à

Amaro.

Amaro Leal Jerónimo e Solução sobre o percurso
Maria

Henriqueta pré

existente

Malaia Amaro Jerónimo edificado,

e

Impactes económicos.

das

municipais

Quinta municipais

Lourenço Amaro

agrária, habitações, ecologia.

com

Jerónimo, estradas

proprietários

Impactes negativos na estrutura

já

e Firmo José Viegas alargamento
Leal

Razões apresentadas

Afetação

e

secundárias Ligação A-B-2

alfarrobeiras,

de

sobreiros,

inativação

do

existentes, que ligam o Solução B no Trecho 3

único furo, destruição de ninhos

ponto de intersecção das

de cegonha e a destruição de

Soluções ROT. A0/B0 à

charca.

ROT. A4/B6 na EN125.
Em

segundo

lugar

à

Solução A; ou Solução B
com Ligação B-A-2, e no
Trecho 3 à Solução A.
Afetação de caminhos, questões

Raul Manuel Bivar de
Azevedo

Solução B

Solução A

económicas,

afetação

RAN,

demolição casa de serventia de
Quinta.

Rolando Ferro

Solução A no Trecho 1, Solução B no Trecho 1, Bem-estar,

designadamente

entre (ROT.A0/B0 e a entre (ROT.A0/B0 e a segurança e ruído.
(ROT. B1)

(ROT. B1)
Fernando Martins

Diogo Brito

Custos e impacte ambiental da

Solução B

obra.

Solução B (na zona da
Quinta de Bela-Mandil)

David Calado

Seguir

os

Solução A

Desmatamento da área de BelaMandil. Fauna e Flora.

caminhos

alcatroados existentes
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Origem do Parecer
Joaquim

Neves,

Favorável

Desfavorável

Razões apresentadas

em

Maior afetação de habitações e

representação

da

Solução A no Trecho 2, de terrenos muito produtivos

comissão

de

50 Solução B no Trecho 2

entre Ligação A-B-2 e a pela Solução A.

moradores

“Por

Um

ROT. A2/B4

Traçado Sustentável”
Nelson Pedro
Vítor

Filipe

Solução B
Neto

Afetação de várias propriedades

e

com uso agrícola associado,

dos

numa zona caracterizada por

Guerreiro
representante

Menor impacte nos moradores.

moradores
proprietários (AbaixoAssinado subscrito por

unidades
Solução B

Solução A no Trecho 2

cerca de 119 cidadãos)

familiares

ligadas

entre si, com agricultura de
subsistência.
Impactes na paisagem, fauna,
flora,

socioeconomia,

ordenamento do território.

Manuel Alcario

Solução A nos Trechos
1e2

Thierry Baudin

Solução B

Fábio Piedade

Solução B

John Maxwell

Afetação de terrenos agrícolas.
Impactes na qualidade do ar e
na paisagem.

Projeto

José Bivar de Azevedo

Afetação patrimonial da Quinta
Solução B no Trecho 1

Solução A no Trecho 1

de Bela-Mandil. Impactes na
ecologia,

paisagem

e

no

turismo.
Marta Costa
António Manuel Ferro
Terramoto

Projeto

Afetação

A partir da Rotunda A2, e
da

Rotunda

poente,

o

B3

para

traçado

Impactes na Ecologia.

agrícolas,
Projeto

propriedades
nomeadamente

da

Quinta do Calhau.

aprovado pelo PDM.
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Origem do Parecer

Matias, Sugere

Bela
proprietária

Favorável

de

propriedade

Desfavorável

uma

reanálise

Razões apresentadas
Impactes ambientais sobre a

uma das soluções de forma a

população residente.

mista se poder considerar uma

(terreno rural e duas fusão

entre

as

duas

casas) na povoação de soluções apresentadas.
Arrochela

Solução

A

cruzamento

até

ao

com

a

Solução B na Arrochela.
A

partir

deste

considerar

o

local
trajeto

proposto na Solução B
em direção à Rotunda B3
até à Rotunda A2-B4.
Luís Bívar e Benjamim
Bívar, coproprietários
da Quinta de Bela-

Afetação patrimonial da Quinta
Solução B no Trecho1

Solução A no Trecho 1

de Bela-Mandil. Impactes na
ecologia,

paisagem

e

no

Mandil

turismo.

Joana Marçalo Reis

Afetação patrimonial da Quinta
Solução B no Trecho 1

Solução A no Trecho 1

de Bela-Mandil. Impactes na
ecologia,

paisagem

e

no

turismo.
Joana Rego

Afetação patrimonial da Quinta
Solução B no Trecho 1

Solução A no Trecho 1

de Bela-Mandil. Impactes na
ecologia,

paisagem

e

no

turismo.
Vítor Campina

José M. Castanheira

Solução B no Trecho 1

Afetação de pinhal e da fauna e
flora.

Solução A, a partir da

(morador Belmonte de estrada
Cima)

Solução A no Trecho 1

N2-6,

Olhão-

Pechão.

Ester Costa

Impactes na ecologia e no
Solução B no Trecho 1

Solução A no Trecho 1

património da Quinta de BelaMandil.
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Origem do Parecer

Favorável

Desfavorável

Verónica Guerreiro

Razões apresentadas
Económicas. Retirar a portagem

Projeto

da Via do Infante. Alteração dos
semáforos à entrada, na EN125,
em Olhão.

Mohammed Bayzid em No

Trecho

nome de 30 moradores restabelecimento
do Caminho das Areias, Caminho

das

interferido,

Piares de Quelfes

rotunda

de

ao

Aumento

do

deslocação à cidade de Olhão e

4,

distância

na

a outros locais.

Areias

com

da

uma

forma

a

reduzir o aumento (de
cerca de 1,3 km) do
percurso
previsto

adicional
para

a

deslocação a Olhão.
Afonso

Mesquita

Carmo

Bivar

e

Afetação patrimonial da Quinta

de

de Bela-Mandil. Impactes na

Azevedo,

Solução B no Trecho 1

coproprietários

Solução A no Trecho 1

da

ecologia, na paisagem e no
turismo.

Quinta Bela-Mandil
Cristiano

Sheppard

Projeto

Cruz
António Jerónimo

Ecologia (PNRF) e RAN.

Económicas. Retirar portagem
Projeto

da Via do Infante. Ecologia.
Melhorar as vias existentes.

Erika Brito

Utilização de vias existentes.
Solução B

Solução A

Afetação de mata mediterrânica,
fauna e flora.

Bruno Viegas

Solução B

Maria Gabriela VillasBôas

Solução A
Solução A no Trecho 1

Económicas. Ecológicas.
Afetação Quinta Bela-Mandi e
Ecologia.
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Origem do Parecer
Luísa

Bívar

Favorável

Desfavorável

Roseiro,

Afetação da ruina existente pela

dos

ROTA0 antiga casa dos guardas

Proprietária

da

terrenos mistos (R+U)
afetos ao Trecho 1, Solução B no Trecho 1
confinantes

Razões apresentadas

com

Solução A no Trecho 1

Quinta

Bela-Mandil

e

Ecologia.

a

Solução A quer com a
Solução B
Sandra

Pires,

mandatária
Mateus

de

Qualquer das soluções afeta a

Luís

propriedade

Cabecinha

Cipriano,

com

pomar

de

damasqueiros, no entanto a

proprietário Solução A no Trecho 3

Solução A apresenta menor

de um prédio misto

impacte pois permite uma maior

(com

parcela

pomar

de

damasqueiros)

que

não

inviabiliza a referida exploração.

Fernando Carlos Silva
Grade Silvestre
Fernando

sobrante

Neves

Solução B no Trecho 1

Solução A no Trecho 1

e

Afetação Quinta de Bela-Mandil.

Afetação direta nos acessos aos

Luísa Emiliana Gago

referidos

Neves, proprietários de

prédio rústico desenvolvem a

um

sua atividade profissional de

imóvel

urbano

(habitação) e de outro
contíguo

e,

ainda,

Solução A no Trecho 1

Solução B no Trecho 1

imóveis,

onde

no

produtores agrícolas e, de um
terreno rústico, onde praticam

arrendatários de um

variadas culturas, sendo que a

terreno

produção

rústico,

e

venda

desses

(localizados na Solução

produtos constitui o seu único

B no Trecho 1)

modo de vida
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Origem do Parecer

Favorável

Desfavorável

Razões apresentadas

Idelberto Gago Neves e

Afetação direta nos acessos aos

Jovina

Murta

referidos imóveis. Impactes na

Neves

qualidade do ar e no ruído.

Maria

Fonseca
proprietários

de

imóvel

urbano

(habitação)
contíguo
qual

um

e

outro Solução A

rústico

no

desenvolvem

sua

Solução B no Trecho 1

a

atividade

profissional

de

produtores agrícolas
Célia Mendes

Económicas. Retirar portagem
Solução A no Trecho 1

Via

do

Infante.

Ecologia.

Melhorar as vias existentes.
Maria Costa Lopes do
Rego
Graça Maria Mendes
Rodrigues de Passos

Solução A no Trecho 1

Projeto

Ecologia (PNRF), RAN.

Ecologia. Retirar as portagens
na Via do Infante.

João Manuel Redondo

Afetação

da Costa e Maria Luísa

Impactes socioeconómicos não

Redondo

identificados

da

Silva,

de

habitações.

no

EIA,

um

designadamente a exploração

terreno composto por

agrícola com amendoeiras e

proprietários

de

uma parcela rústica e Solução A, no Trecho 3
outra urbana, usado na Zona Brancanes
para habitação própria

Solução B no Trecho 3

sobreiros, com uma habitação
própria, na Solução B; e a
exploração

agrícola

de

damascos, com habitação que
irá

ser

cortada

ao

meio,

inviabilizando o projeto.
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Origem do Parecer

Favorável

Desfavorável

Razões apresentadas

Nuno Filipe de Macedo

Afetação

Redondo da Silva

impactes na qualidade do ar, e
no

de

habitações,

ruído,

impactes

socioeconómicos
identificados

não
no

EIA,

designadamente a exploração
Solução A Trecho 3 na
Zona Brancanes

Solução B no Trecho 3

agrícola com amendoeiras e
sobreiros, com uma habitação
própria,

na

exploração

Solução
agrícola

B;

e,
de

damascos, com habitação que
irá

ser

cortada

ao

meio,

inviabilizando o projeto
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Comissão

Afetação

de

propriedades

Moradores
denominada
Variante

direta

de

identificadas

“PróOlhão”.

3+000).

de

várias

(duas

não

cerca

Afetação

do

Km

de

209

Acompanhada de uma

sobreiros não identificados no

Petição

EIA.

com

93

assinaturas

Zona de Bela Mandil - afetação
de dezenas de habitações, entre
elas uma habitação afeta a uma
exploração

de

morangos,

a

nascente e a poente, sendo a
opção mais favorável a Solução
A.
Zona de Brancanes (apesar de
no parecer se referir a Quelfes,
a fundamentação é referida à
quinta identificada cerca do km
Trecho 1 e Trecho 3:
Solução A

3 da Solução B) - existência de
Solução B, Trecho 3

uma exploração agrícola com
amendoeiras e sobreiros com
uma habitação própria, que não
constam no EIA e outra de
damascos, com habitação, que
irá

ser

cortada

a

meio

inviabilizando o projeto com
elevados impactes.
A Solução A é a mais viável na
Zona de Brancanes/Trecho 3,
em termos das afetações de
habitações

e

de

terrenos

agrícolas.
Zona

de

Piares

–

Impossibilidade de a população
residente com mais idade se
deslocar às próprias caixas de
correio, na zona da Bica, no
Caminho das Areias.
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Origem do Parecer
Eduardo

Favorável

Desfavorável

Razões apresentadas

Miguel

Afetação de parcelas, algumas a

proprietário

escassos metros das habitações

de uma moradia no

(algumas não identificadas no

lugar de Brancanes

EIA). Impactes na paisagem, no

Andrade,

ruído, na qualidade do ar, na
qualidade

de

vida,

e

na

Solução B, no Trecho 3 socioeconomia. A Solução B
localiza-se muito próxima das
captações existentes colocando
em causa a sua manutenção
futura com graves repercussões
na subsistência das explorações
agrícolas.
Maria

Florisa

Lopes

Afetação da qualidade de vida,

Neto

da

Cruz,

proximidade de habitações.

proprietária
prédio

de

um

urbano

(habitação própria e Solução B no Trecho 2
permanente)

e

outro,

rústico

Solução A no Trecho 2

de

(agrícola) em Belmonte
de Cima

Os pareceres recebidos encontram-se no processo administrativo na Agência Portuguesa do Ambiente.

Face ao atrás exposto, referem-se de seguida um resumo dos principais aspetos relevantes a salientar desta
consulta pública, a qual foi bastante participada, e na qual as populações expressaram a sua opinião
relativamente às Soluções alternativas em avaliação. É assim possível concluir que:
No geral os pareceres são favoráveis à existência de uma Variante a Olhão, selecionando uma Solução.
O traçado da Solução B é o mais selecionado na sua globalidade pelos cidadãos que não fazem referência
aos Trechos.
Alguns cidadãos são contra o projeto referindo os elevados custos das Soluções propostas, e propondo em
alternativa retirar a portagem da Via do Infante, alterar os semáforos na EN125, à entrada de Olhão e
melhorar as vias existentes. Outros referem como aspetos negativos os impactes na Ecologia,
designadamente no PNRF e na RAN.
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É possível efetuar por Trecho um resumo das opções tomadas em termos de seleção de alternativas. Assim,

Trecho 1
Alguns cidadãos entre eles os Coproprietários da Quinta de Bela Mandil: Favoráveis à Solução B devido à
afetação patrimonial da Quinta de Bela-Mandil, aos impactes na ecologia, na área de pinhal, na paisagem
e no turismo.
Comissão de Moradores “ProVariante de Olhão” com uma Petição com 60 assinaturas: Favorável Solução
A, dada a afetação na zona de Bela-Mandil de dezenas de habitações a nascente e a poente da via.
Cidadãos moradores na atual Estrada de Bela-Mandil: Favoráveis à Solução A devido à grande proximidade
e corte de áreas e de acessos às habitações, aumento dos níveis de ruído, degradação qualidade do ar e
diminuição da segurança.

Trecho 2
Cidadão com Abaixo-Assinado subscrito por 119 cidadãos. São contra a Solução A por afetação de várias
propriedades com uso agrícola associado, numa zona caracterizada por unidades familiares ligadas entre
si, com agricultura de subsistência. Consideram a ocorrência de impactes na paisagem, na fauna e flora,
na socioeconomia e no ordenamento do território.
Cidadão em representação de 50 moradores “Por um traçado Sustentável” menciona que são favoráveis à
Solução B, uma vez que a Solução A afeta habitações e terrenos agrícolas muito produtivos.
Cidadão solicita a fusão das duas soluções de forma a reduzir os impactes sobre a população residente.

Trecho 3
Comissão de Moradores “ProVariante de Olhão” com uma Petição com 34 assinaturas e vários cidadãos (5)
na zona de Brancanes: Favoráveis à Solução A e Desfavoráveis à Solução B no por afetar duas quintas não
referenciadas no EIA e implicar a afetação de 209 sobreiros. Na zona de Brancanes - existência de uma
exploração agrícola com amendoeiras e sobreiros com uma habitação própria, que não consta no EIA e
outra de damascos, logo após a RotA2/B4, com habitação, que irá ser cortada a meio inviabilizando o
projeto com elevados impactes. A Solução A é a mais viável na Zona de Brancanes, quer em termos das
habitações quer dos terrenos agrícolas afetados. Impactes na paisagem, no ruído, na qualidade do ar, na
qualidade de vida e nos aspetos socioeconómicos; apresenta um percurso muito próximo das captações
existentes colocando em causa a sua manutenção no futuro, com grave repercussões na subsistência das
explorações agrícolas.
Cidadão proprietário da exploração de damascos é favorável às Solução A apesar de se aproximar mais da
habitação existente, uma vez que a Solução B atravessa transversalmente a exploração criando maiores
parcelas sobrantes, inviabiliza-a.
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Cidadãos referem a afetação pela Solução B da Quinta Lourenço Amaro com impactes negativos na
estrutura agrária, nas habitações, na ecologia, afetação de sobreiros, alfarrobeiras, inativação do único
furo, destruição de ninhos de cegonha e a destruição de charca.

Trecho 4
Cidadão em nome de 30 moradores: Solicita o restabelecimento do Caminho das Areias, Piares de Quelfes,
através de uma rotunda, de forma a reduzir o aumento (1,3 km) do percurso adicional para deslocação à
cidade de Olhão.
Comissão de Moradores “ProVariante de Olhão” com uma Petição com 13 assinaturas: Desfavorável à
Solução B no Trecho 4, por afetar uma zona de habitações de população idosa, alterando os acessos e
acessibilidade às caixas de correio. Solicitam, no entanto, a reposição desta acessibilidade.

Quanto a Medidas de Minimização para a fase de projeto de execução, no âmbito dos pareceres recebidos,
mencionam-se as seguintes:
Ter em consideração os aspetos legais associados à cartografia e mencionados no parecer da DGT a utilizar
e a apresentar em RECAPE.
Corrigir o valor da altura dos obstáculos, substituindo “20 m”, por “30 m”, de acordo com o disposto no 5º
ponto do Art.º 4º do Decreto-Lei n.º 51/80, de 25 de março, de acordo com o Parecer da ANAC.
Garantir as respetivas servidões e respeitar as distâncias de segurança regulamentares (nos termos da
legislação em vigor), das infraestruturas da Rede Elétrica do Serviço Público existentes, assumindo especial
atenção a existência, neste espaço, de linhas aéreas de média e alta tensão, sobre as quais devem
respeitar-se as distâncias de segurança impostas pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro
de 1992. (EDP distribuição).
As infraestruturas de distribuição de eletricidade a estabelecer e a modificar são da responsabilidade do
promotor, nos termos da legislação em vigor, mediante o respetivo pedido, devidamente instruído. (EDP
distribuição).

Dos Cidadãos:
Cidadão em nome de 30 moradores do Caminho das Areias, Piares de Quelfes:
No Trecho 4, ao restabelecimento do Caminho das Areias interferido, com uma rotunda de forma a
reduzir o aumento (de cerca de 1,3 km) do percurso adicional previsto para a deslocação a Olhão.
Comissão de Moradores “ProVariante de Olhão”:
No Trecho 4, a construção de uma ponte ou de uma rotunda, na zona de Piares, no atravessamento
do Caminho das Areias, para permitir o atravessamento dos habitantes de norte para sul e vice-versa.
Preocupação com a possível deslocação da linha de média tensão para próximo das habitações próprias
e permanentes dos residentes.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3252
EN125 – Circular de Olhão
Julho de 2019

82

Parecer da Comissão de Avaliação

Existência de uma má acessibilidade à nova zona industrial de Marim e para a construção do futuro
quartel dos Bombeiros Municipais de Olhão que se encontra projetado para zona nascente da cidade,
junto ao nó de acesso à A22.

Comentário da CA
Face ao acima concluído e face ao traçado que vier a ser selecionado, considera-se que devem ser atendidas
na elaboração da conceção do projeto de execução a minimização das preocupações identificadas pelos vários
cidadãos a afetar pela escolha de soluções nos vários Trechos, bem como ter em consideração os aspetos
mencionado pela DGT, ANAC e EDP Distribuição nos seus pareceres.
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9. ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS

Da avaliação efetuada pela CA no âmbito dos vários fatores ambientais, bem como dos pareceres recebidos no
âmbito da consulta pública importa destacar os seguintes aspetos:
O projeto desenvolve-se numa área em que é inevitável a afetação de áreas agrícolas, zonas de RAN,
que dominam de forma quase contínua todo o território do concelho a norte da EN125, e de áreas
agrícolas de pequena dimensão, algumas com uma agricultura de subsistência e de outras de maiores
dimensões e investimento, e por outro algum edificado constituindo pequenos aglomerados urbanos
(aglomerados de menores dimensões na zona mais a poente, como por exemplo Bela-Mandil, e de
aglomerados mais densos, na parte mais a nascente na continuidade da área urbana de Olhão, como
por exemplo o Bairro 28 de Setembro, Piares, a Quinta do Major e mais a norte Brancanes) e por
habitações dispersas. Assim e apesar de se poderem identificar algumas diferenças nas Soluções em
avaliação, na maioria das vezes estas são pouco significativas, uma vez que o uso afeto à área em que
as soluções se desenvolvem, face à aptidão da mesma, é muito semelhante.
Como filosofia de traçado e face ao anterior procedimento de AIA, considerou-se sempre que possível,
de forma a minimizar a afetação do uso do solo, a possibilidade de utilizar vias existentes bem como
as orientações do POPNRF o qual impede a abertura de novas vias e apenas permite o alargamento e
beneficiação das existentes. Assim, a utilização de vias existentes foi possível na Solução B até ao km
1+600 e no final do traçado, e na Solução A até ao km 0+750. No entanto, no Trecho 1, na Solução
B, o alargamento da via potencia a ocorrência de impactes identificados quer pela CA quer no âmbito
da Consulta pública efetuada, designadamente a afetação das habitações e explorações agrícolas
algumas de subsistência que se localizam ao longo da Solução B, o que levou a uma elevada
contestação a esta solução. Também neste Trecho se verificou por parte dos coproprietários da Quinta
de Bela-Mandil e de alguns cidadãos a oposição à Solução A por afetação da referida Quinta. No Trecho
2 a Solução A também foi muito contestada, dada a afetação de várias propriedades com uso agrícola
associado, numa zona caracterizada por unidades familiares ligadas entre si, com agricultura de
subsistência, o que também se enquadrou na avaliação efetuada pela CA.
Outro dos aspetos relevantes que foi tido em consideração pelo proponente na definição de traçados,
e que também reflete o anterior procedimento de AIA, foi a preocupação em seguir o corredor
reservado no PDM de Olhão. Assim e apesar da Solução B se aproximar mais deste corredor, no Trecho
3, verifica-se que esta se desvia para norte do referido corredor. A Solução A desenvolve-se nos
Trechos 1 e 2 a poente do corredor do PDM, no Trecho 3 a Sul e a Norte e no trecho 4 a Norte e no
final também acompanha o corredor à semelhança da Solução B.
Na zona anteriormente mencionada, do Trecho 3, na envolvente a Brancanes, zona com idênticas
características (muitas áreas agrícolas, nalguns casos de elevado investimento e casas dispersas), os
locais de passagem possíveis (entre cerca dos km 3 e 4 das Soluções A e B), voltam a ser os do
processo de AIA anterior, por serem os únicos que efetivamente não afetam edificado, embora com
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afetação de áreas agrícolas. Qualquer passagem mais a norte ou mais a sul de acordo com o
proponente, destes dois alinhamentos afetaria casas de habitação. Verificou-se nesta zona de
Brancanes, no âmbito da consulta pública efetuada uma forte oposição ao traçado da Solução A, por
afetações significativas em explorações agrícolas, uma das quais, omissa no EIA. Também no Trecho
3, e após a Rotunda A2/B4, se verificou que ambas as soluções afetam uma exploração de damascos,
não identificada no EIA, sendo que quer o seu proprietário quer outros cidadãos, relativamente ao
atravessamento da mesma pelas duas soluções consideraram que a o traçado da Solução A seria mais
favorável, apesar de se aproximar mais da habitação existente, uma vez que a Solução B afetaria
transversalmente a exploração dividindo-a, com impactes significativos na sua viabilidade.
No Trecho 4 a Solução B também utiliza mais vias existentes na sua parte final, ambas as soluções
interferem com o Caminho das Areias, sem o mesmo ser reposto, e afetam as acessibilidades às
habitações existentes e aumentando os tempos de percurso.

Da análise efetuada pela CA no âmbito dos vários fatores ambientais o principal aspeto a destacar é que para
a maioria dos fatores ambientais a avaliação de impactes efetuada não se considera relevante da seleção da
Solução alternativa mais favorável, ou porque não se identificaram em ambas as soluções impactes negativos
significativos e não minimizáveis, ou porque embora ocorram impactes negativos a sua magnitude é semelhante
e passível de minimização existindo apenas alguns aspetos diferenciadores que permitem distinguir uma solução
como mais favorável, mas que não inviabilizam a opção pela outra solução, uma vez que em fase de projeto de
execução, os impactes identificados são passíveis de minimização. Encontram-se neste caso os fatores Geologia
e Geomorfologia, Recursos Hídricos, Ecologia, Qualidade do Ar, Ruído, Alterações Climáticas e Saúde (onde
ambas as soluções se consideram potenciadoras da ocorrência de impactes positivos) e Património.

No entanto, e atendendo às características comuns a ambas as alternativas de traçado, designadamente a
afetação de solos agrícolas e classificados como RAN, de propriedades agrícolas e a proximidade a edificado,
considerou-se que apesar do Ordenamento do Território e do Solo e Uso do Solo e Paisagem se considerarem
relevantes, o fator socioeconomia se constitui determinante uma vez que será neste fator que se perspetiva a
ocorrência dos principais impactes positivos do projeto (os quais se repercutem também nos fatores Alterações
Climáticas e Saúde Humana), bem como dos impactes negativos.

Assim, tendo em conta a avaliação específica da CA e os pareceres recebidos no âmbito da consulta pública
efetuada considera-se que:

Trecho 1
A solução menos intrusiva será a Solução A, até ao 1+200 Km (entre rotunda A0 e B1) com a Ligação A-B-1. A
Solução B sobrepõe-se à plataforma da estrada de Bela-Mandil, prevendo-se o seu alargamento para o lado
poente da estrada, enquanto a solução A se desenvolve na plataforma de um caminho rural em terra batida de
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acesso à Quinta de Bela-Mandil. A principal diferença destas duas alternativas é a presença de várias habitações,
armazéns e muros ao longo da estrada de Bela-Mandil (na Solução B) e pequenas explorações agrícolas, o que
vai originar conflitos perturbadores de difícil minimização, nomeadamente a afetação das áreas afetas às
habitações, algumas com explorações agrícolas associadas; aumento dos níveis de ruído em que a necessidade
de colocação de barreiras acústicas causará também impactes, face ao espaço reduzido para a sua colocação e
ao efeito de ensombramento nas habitações; e alteração significativa da acessibilidade às habitações.

A Solução A embora possa ser mais intrusiva no meio rural será claramente mais vantajosa já que não possui
qualquer tipo de edificação. Importa realçar no entanto que este troço poderá ter algumas implicações negativas
pela proximidade e afetação de áreas da propriedade Quinta de Bela-Mandil. Pelo que se considera que deve
existir uma preocupação atenta, para integrar a via na propriedade sem delapidar os valores patrimoniais e
cénicos existentes.

Trecho 2
A Solução A, entre a Ligação A-B-1 e a Ligação A-B-2, atravessa uma zona que corresponde a áreas de pomar,
umas mais recentes e organizadas e outras, sobretudo, áreas de pomar extensivo e tradicional. Além destes
valores a necessidade de realizar um restabelecimento conduziria a uma alteração do relevo de modo a
acomodar uma passagem inferior, PI A1. A Solução B, na generalidade, torna-se mais favorável, uma vez que
utiliza até cerca do km 1+600 a via existente e até cerca do km 2+500 não interseta explorações agrícolas em
produção ao contrário da Solução A que a partir do Km 1+100 afeta várias propriedades com uso agrícola
associado, numa área caracterizada por unidades familiares ligadas entre si.

Trecho 3
Entre a Ligação B-A-2, até Rotunda A2/B4, ambos os traçados têm interferência negativa nas atuais
propriedades que se encontram em produção. A Solução A afeta em maior extensão áreas de pomar extensivo,
mas pouco denso, e consequentemente com áreas sem ocupação, pelo que se traduzirá num menor abate de
árvores. No que se refere à afetação de pomares mais recentes e geometrizados é pontual e a afetação é
marginal, sendo num dos casos uma plantação relativamente nova. A Solução B desenvolvendo-se também em
áreas de pomar, umas mais recentes e organizadas e outras, sobretudo, áreas de pomar extensivo e tradicional,
no entanto o seu desenvolvimento sobre estas áreas traduzir-se-ia numa excessiva fragmentação de parcelas
agrícolas determinando não só o seu desaparecimento e, consequentemente, também a perda de valores
visuais, como conduziria à formação de parcelas sem viabilidade económica, e como tal, à degradação futura,
de forma indireta, destas áreas levando à perda cumulativa do seu valor cénico. Nesta mesma perspetiva,
também a Quinta Loureço Amaro, localizada cerca do km 2+800 – km 3+000 teria a sua integridade física
comprometida assim como todo o valor visual que lhe está associada, agravado pelo fato de as alterações de
relevo serem, neste caso, ainda significativas e, como tal, mais área da Quinta seria destruída.
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Assim, embora a Solução A mais a sul atravesse propriedades com alguma dimensão, como a Quinta do Calhau
e se aproxime da área residencial da Quinta do Major, a norte a Solução B, afeta duas amplas propriedades
com produções de regadio, a Quinta de Lourenço Amaro e uma exploração agrícola com amendoeiras e
sobreiros com uma habitação própria, afetando-se assim a estrutura agrária, das mesmas, designadamente a
afetação de amendoeiras, alfarrobeiras e sobreiros, das infraestruturas de captação de água associadas (furos
e charca), na proximidade às habitações. No entanto a Solução B por ser mais extensa e ocupar sucessivamente
explorações agrícolas, acaba por ser mais negativa, por fragmentação de maior número de parcelas. Desta
forma, considera-se que a Solução A até à rotunda A2/B4 será menos desfavorável.

Entre a rotunda A2/B4 e a rotunda B5, que se localiza a poente do cemitério, verifica-se que o traçado de ambas
as Soluções irá atravessar uma ampla propriedade que fez recentemente investimentos em pomares de regadio
(não identificado nas plantas) de damasqueiros, sendo que a afetação da Solução B nesta propriedade
atravessando-a transversalmente e dividindo-a terá impacte que pode colocar em causa a sua viabilidade. Junto
do cemitério, a Solução B interceta a Estrada Municipal para Moncarapacho a sul do cemitério, ocupando a
Rotunda B5 um terreno, onde se destacam eixos arbóreos com alguma notoriedade à base de oliveiras. De
salientar que apesar de se ter identificado a destruição de uma habitação, por esta Solução a mesma encontrase em ruína. Na Solução B verifica-se também a fragmentação de uma área de pomar novo de, relativa, média
dimensão e a afetação de alguns alinhamentos de árvores com a construção da Rotunda B5. Desta forma,
considera-se que a Solução A é a mais favorável. A Solução A apresenta ainda algumas movimentações de
terras com afetação de dois alinhamentos de árvores, os quias no entanto se solicitará que sejam minimizados.

Trecho 4
Ambas as soluções atravessam uma paisagem fortemente humanizada, caraterizada por alguns pomares de
sequeiro. A Solução A, entre a Rotunda A3 e a Rotunda A4, atravessa uma área com maior interesse visual que
a Solução B, e desenvolve-se entre habitações, com maior alteração de relevo. A Solução B considera-se menos
intrusiva, uma vez que utiliza em maior extensão a plataforma da estrada municipal no seu trecho final, não
necessitando de passar por entre zonas com forte edificabilidade de caráter disperso. De salientar os impactes
identificados de corte do Caminho das Areias, e no aumento das deslocações a Olhão e à acessibilidade às
habitações dos proprietários que habitam este local. Considera-se assim mais favorável a opção pela Solução
B, que se afasta mais das edificações. Ambas as soluções preveem a destruição de uma habitação, no entanto
de acordo com o EIA é possível na fase de projeto de execução aferir o traçado de modo a evitar a sua
destruição.

Assim, no âmbito da avaliação de impactes nos fatores determinantes e relevantes e dos refletidos no âmbito
dos pareceres recebidos na consulta pública, considera-se que a solução mais favorável para este fator será no
Trecho 1 a Solução A, no Trecho 2 a Solução B, no Trecho 3 a Solução A e no Trecho 4 a Solução B, com as
seguintes Ligações A-B-1, a Ligação B-A-2 e a Ligação A-B-3.
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Esta combinação de soluções vai também ao encontro, no geral, da seleção efetuada nos vários fatores
ambientais sendo a combinação mais favorável para a paisagem, também é a que não seguindo o PDM, vai ao
encontro da combinação proposta pela autarquia exceto no Trecho 3, em que esta entidade seleciona a Solução
B, a qual no entanto, nesta parte deste Trecho 3 entre a Ligação B-A-2 e a ROT/B4, também se desvia para
norte do corredor reservado no PDM em vigor.

Apesar de no EIA se concluir que “o projeto é positivo e apresenta viabilidade ambiental, para qualquer uma

das alternativas estudadas, pese embora a Solução B se apresente globalmente como mais favorável face à
Solução A.” Também se considera que no Trecho 1, “a Solução A abrindo um novo corredor a poente dessa via
e paralelo a ela, fá-lo num corredor desimpedido, mas terá depois uma maior intromissão numa zona de
pequenas quintas a sul da ER-2-6 (Trecho 2), pelo que se admite que Solução A seguida da Ligação A-B-1,
possa ser também uma alternativa interessante a considerar na avaliação global em face dos impactes
socioeconómicos que decorrem também do acentuar do canal de comunicação para as habitações mais
próximas.”. E que no Trecho 3 a “eventual opção pela Solução A neste trecho, é uma situação possível, uma
vez as Ligações A-B-2 e A-B-3 no final do trecho anterior apresentam impactes semelhantes em área pomar de
regadio, pelo que podem ser usadas para que neste trecho 3 possa haver opção pela Solução A ou pela Solução
B. (sublinhado nosso)
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10. CONCLUSÕES

O presente parecer é efetuado no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental do projeto da “EN125 – Circular
a Olhão”, em fase de Estudo Prévio, o qual se implantará inteiramente no concelho de Olhão e foi proposto pela
Infraestruturas de Portugal, S.A. que é também a entidade licenciadora ou competente para a autorização.

O projeto tem como objetivo a criação de uma variante ao troço da EN125 que atravessa a cidade de Olhão e
que se constitui atualmente como um arruamento urbano, cujo nível de serviço e condições de circulação, com
visíveis incómodos na qualidade de vida e segurança da população e com tempos de percursos para os utentes
muito mais elevados e penalizadores da desejada melhoria de circulação que se impõe a uma estrada desta
natureza, são considerados constrangimentos importantes e incompatíveis com a função de uma estrada
nacional que integra o Plano Rodoviário Nacional e que tem um papel estruturante na Região do Algarve, ao
ser a via que, com um desenvolvimento transversal a toda a região, serve as diferentes sedes de concelho e
aglomerados de toda a zona mais próxima do litoral. Pretende-se ainda com a implementação da Circular de
Olhão melhorar a circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária circundante, nomeadamente
a ER2-6, a EM516-3 e a EN398 (ligação à A22 – Via do Infante), através de ligações de nível a estabelecer com
estas vias. O atual projeto vai assim ao encontro dos princípios de melhoria das condições de circulação e
segurança rodoviária da EN125 e das populações servidas (melhoria de 19% nos tempos de percurso e a
redução global em 35% da sinistralidade grave e da sinistralidade geral).

A construção da Circular irá permitir a desclassificação do atual troço da EN125 que atravessa a cidade de
Olhão, o qual passará a integrar a rede viária municipal. Esta mudança permitirá à Câmara Municipal de Olhão
promover o reordenamento da circulação e do estacionamento, bem como a requalificação urbana desse troço
de via, tendo em vista uma convivência das circulações viária e pedonal em melhores condições de segurança,
mediante a introdução de medidas de acalmia do tráfego.

O projeto desenvolve-se em área sensível no âmbito do definido na subalínea ii), da alínea a), do Art.º 2º do
RJAIA, verificando-se que o início do projeto, para as duas soluções em avaliação, interfere com o limite norte
do Parque Natural da Ria Formosa, no seu trecho inicial na zona de Bela-Mandil.

Em termos de antecedente, importa salientar que a Subconcessão Algarve Litoral sujeitou a procedimento de
AIA o projeto do “Lanço 2.1.j - EN125 – Variante de Olhão”, em projeto de execução, tendo sido emitida, a 8
de agosto de 2013, face aos impactes negativos apresentados pelo projeto, uma Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) desfavorável, considerando a ocorrência de impactes na estrutura agrária e nas habitações
que deveriam ser minimizados, assim como no PNRF, designadamente nos aspetos ecológicos e nas
condicionantes legais, como a RAN.
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Também a Câmara Municipal de Olhão considerou que os corredores alternativos propostos por solicitação da
CA, no âmbito dessa AIA, para o início do traçado, na área do Parque Natural da Ria Formosa, eram mais
gravosos que o inicialmente proposto no EIA, ou porque levava a inúmeras demolições (Corredor Alternativo
1), ou porque se aproximava muito do centro da cidade, desincentivando o uso da Variante (Corredor Alternativo
2). Considerou ainda a autarquia que o traçado inicial e que está estabilizado desde 2009, com reserva de
corredor em PDM, seria o mais favorável e não era incompatível com as normas definidas no regulamento do
Parque Natural da Ria Formosa.

No seguimento desse procedimento de AIA, considerou o proponente como orientação para a definição de
traçados a preocupação pelo uso do corredor do PDM, em articulação com a minimização de impactes ao nível
das habitações, das áreas agrícolas, das áreas de RAN e ainda na menor intervenção possível em área do Parque
Natural da Ria Formosa, procurando que os traçados se desenvolvessem sobre estradas/caminhos existentes,
não havendo assim lugar à abertura de novas estradas e garantindo ainda que não seriam afetados habitats
prioritários com o eventual alargamento de vias existentes.

A área onde se desenvolve o projeto apresenta vários condicionamentos sendo inevitável a afetação de áreas
agrícolas, zonas de RAN, que dominam de forma quase contínua todo o território do concelho de Olhão, a norte
da EN125, e áreas agrícolas de elevada dimensão e investimento e pontualmente algum edificado (os
aglomerados de menores dimensões na zona mais a poente, como por exemplo Bela-Mandil, e de aglomerados
mais densos, na parte mais a nascente na continuidade da área urbana de Olhão, como por exemplo o Bairro
28 de Setembro, Piares, a Quinta do Major e mais a norte Brancanes). Apesar da preocupação em reduzir a
afetação de zonas agrícolas, na zona central dos traçados, na envolvente a Brancanes, de idênticas
características, qualquer passagem mais a norte ou mais a sul das duas Soluções previstas afetaria habitações,
pelo que esta zona se revelou ser muito condicionada.

Desta forma, procurou o proponente atender, sempre que possível, ao corredor do PDM de Olhão que tem
reservado um corredor com 400 m de largura para o desenvolvimento da via, por corresponder a um corredor
com suporte legal, menos condicionado, indo também ao encontro da autarquia, constituindo a Solução B, no
essencial, esse corredor, só se afastando para norte no Trecho 3. Com a Solução A, o proponente considerou
outra alternativa de corredor, que não seguindo o corredor do PDM, e localizando-se mais a norte, exceto numa
parte do Trecho 3 em que se desenvolve a sul, minimizasse a afetação de habitações.

O projeto com uma extensão de cerca de 6 km foi previsto para garantir uma velocidade base de 80 km/h e ter
um perfil transversal tipo constituído por uma única faixa de rodagem com uma largura de 7,0 m com duas
vias, uma em cada sentido, e bermas direitas variáveis, com uma largura mínima de 1,0 m.
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O Projeto inicia-se ao km 111+500 da EN125, na zona de Torrejão, a poente da cidade de Olhão, atravessando
depois uma zona a norte da cidade, de caráter agrícola e onde se mistura uma ocupação urbana dispersa.
Termina ao km 116+100 também da EN125, já a nascente de Olhão, numa rotunda existente a sul de Quelfes,
junto à Zona Industrial de Marim. Apresenta uma extensão de cerca de 6 km. O projeto propõe duas soluções
alternativas, Solução A e Solução B, com uma extensão de 6,145 km e 5,708 km e uma área de implantação
de 14,1 ha e 12,9 ha respetivamente, cada uma prevendo 5 Rotundas onde a circular interseta com as estradas
municipais, bem como 3 Interligações, que permite a articulação das duas Soluções, e a divisão do traçado em
4 Trechos, criando assim a possibilidade de 16 combinações alternativas.

O traçado da Solução A terá, contudo, três interseções desniveladas com vias municipais de interesse
secundário. Os perfis transversais tipo preconizados são variáveis para os vários troços da Circular de Olhão,
dado o aproveitamento de vias existentes. Todos os acessos às propriedades, caminhos e vias serão
reorganizados por forma a não terem entrada direta para a via.

Como principais caraterísticas do local atravessado pelo projeto e que se vieram a constituir como
condicionantes à implantação dos traçados alternativos refere-se no ponto de inserção com a EN 125 a poente
de Olhão, os terrenos que se encontram na área de jurisdição do PNRF (o que impede a abertura de novas vias
e admite somente o alargamento). Assim, o início do traçado foi proposto ou na Rotunda do Torrejão (Solução
B) ou sensivelmente mais a nascente (Solução A), para que a interferência do projeto com a área de proteção
do Parque Natural da Ria Formosa fosse minimizada, fazendo-se uso de acessos existentes que podem ser
alargados e melhorados, no entanto ambas as soluções afetam esta área inicial do PNRF.

A zona, com um relevo plano formado por materiais sedimentares, é caraterizada por apresentar, na parte mais
a poente e norte da cidade de Olhão, áreas agrícolas com culturas de regadio ocupados por estufas e pomares
explorados em regime intensivo. À medida que se avança para nascente, a agricultura mais intensiva perde
expressão, dando lugar aos pomares tradicionais de citrinos e a uma policultura em torno das habitações.

A agricultura é assim a ocupação predominante, refletindo o facto de a generalidade do território atravessado
corresponder a áreas da RAN, coexistindo contudo várias outras ocupações, nomeadamente a urbana, traduzida
na ocorrência de alguns aglomerados de dimensão variada (Bela-Mandil, Belmonte, Brancanes, Montemor,
Piares e Bairro Novo) ou então casario disperso inserido nas áreas agrícolas, tal como também já mencionado.

Considera-se que o projeto está de acordo com os instrumentos de gestão territorial em vigor e, sobretudo, faz
parte das orientações estratégicas dos planos mais diretamente aplicáveis, pela natureza do projeto (PRN) ou
relacionados com a gestão do território a nível municipal (PDM) e regional (PROT), designadamente com os
seguintes: Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), Plano Rodoviário Nacional
(PRN2000), Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT-Algarve), Plano Regional de
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Ordenamento Florestal do Algarve (PROF-Algarve), Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do
Algarve (PGRH da RH8), Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF) ressalvando as
restrições impostas neste Plano, Plano Diretor Municipal de Olhão (PDM de Olhão). Foram ainda considerados
o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI 3+) (2014-2020) e a Estratégia Nacional de
Adaptação às Alterações Climáticas.

O projeto enquadra-se, de uma forma geral no corredor previsto no PDM de Olhão para uma Variante à EN125,
apesar da Solução A não estar completamente alinhada com o eixo proposto. Se se considerar a orientação do
PDM e a reserva de corredor para uma Circular à EN125, os impactes da concretização do presente projeto são
positivos e significativos. Os impactes ao nível do ordenamento do território e tendo em conta que esta
infraestrutura se encontra prevista no PDM de Olhão, podem ser considerados positivos de magnitude e
significância elevada, em ambas as soluções, pese embora se possa referir que a Solução B se insere
praticamente sempre no corredor proposto.

Quanto às condicionantes e servidões administrativas e restrições de utilidade Pública, designadamente:
Área de Proteção do Parque Natural da Ria Formosa: considera a entidade competente, no âmbito deste
Parecer que no Trecho em que se verifica esta afetação (Trecho 1 para ambas as Soluções) em que se
verifica o alargamento a e modificação da plataforma da via existente, que qualquer um dos dois traçados
é compatível com o POPNRF, não tendo sido identificados impactes negativos significativos nesta área.
Reserva Ecológica Nacional (REN): verifica-se uma afetação de uma área de 0,9 ha, na ocorrência de Zonas

Ameaçadas pelas Cheias, coincidente com área do POPNRF, considerando-se que a correspondente
afetação de solos da REN não constituirá impedimento à concretização da obra - dada a sua elegibilidade
no quadro de usos e ações compatíveis do respetivo regime jurídico (por ser concebida a partir de
infraestruturas de acessibilidade já existentes).
Reserva Agrícola Nacional (RAN): A afetação de áreas de RAN, verifica-se em ambas soluções, com uma
área de afetação absoluta 9,2 ha na Solução B e de 10,9 ha na Solução A. Nas áreas da RAN e de acordo
com o respetivo regime jurídico (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março) são excecionalmente permitidas
utilizações não agrícolas, em especial os projetos de manifesto interesse público, mediante parecer prévio
ou comunicação prévia à Entidade Regional da RAN territorialmente competente.

Considerou-se da avaliação efetuada, face às características do projeto e do local de implantação das Soluções
alternativas, que o fator determinante na avaliação de impacte ambiental do Projeto é a Socioeconomia, onde
ocorrerão os principais impactes positivos do projeto (os quais se repercutem também nos fatores Alterações
Climáticas e Saúde Humana), mas também impactes negativos e, os relevantes o Solo e Uso do Solo o
Ordenamento do Território e a Paisagem.
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Da análise efetuada neste Parecer considera-se de salientar que os impactes positivos do projeto ocorrerão
principalmente no fator Socioeconomia, devido ao facto de a implementação do projeto vir a induzir melhorias
significativas na fluidez de tráfego e ao potenciar uma nova visão para a cidade de Olhão, o que permitirá
melhorar significativamente os espaços públicos e reformular, em termos de periferia da cidade, os conflitos
urbanos /rurais existentes, com ganhos significativos ao nível do planeamento e gestão urbana.

Com a construção da Circular de Olhão, haverá, também, uma maior fluidez do tráfego de longo curso na EN125
e a melhoraria das condições de circulação nos percursos locais no centro da cidade de Olhão, ao retirar o
tráfego de passagem do centro da mesma. Melhorará também a circulação na EN125, particularmente entre
Faro e Olhão, que atualmente apresenta movimentos diários pendulares muito significativos.

Ao nível da socioeconomia a execução da variante revela aspetos bastante positivos, mais visíveis após a
conclusão das obras, ao criar a oportunidade de reestruturar o desenho urbano da cidade ao nível da
habitabilidade e acessibilidades/infraestruturas, o que vai possibilitar encontrar novos compromissos qualitativos
com novas vivências e sinergias com as atividades económicas do concelho.

Ao nível do fator Alterações Climáticas considerou-se, também, a ocorrência de impactes positivos uma vez que
o projeto se constituirá como uma alternativa de mobilidade no Concelho de Olhão, reduzindo a intensidade de
emissão de GEE na cidade de Olhão por permitir a dispersão do tráfego para a Circular, reduzindo o volume de
tráfego e a distância das deslocações. Também a limitação de velocidade que existirá na Circular, permitirá
menores gastos de combustível e consequentemente menores emissões por parte dos veículos que a percorrem.
O novo pavimento e melhoria do existente será também uma medida que beneficiará a redução das emissões.

Para o fator Saúde Humana também se identificou a ocorrência de impactes positivos, designadamente a
melhoria do bem-estar geral e saúde da população (em particular os residentes da zona urbana de Olhão), na
fase de exploração do projeto, face à melhoria da circulação rodoviária e eliminação de um constrangimento
existente num troço da EN125, que se assume como uma via estruturante da região do Algarve. O projeto
concorre para a redução do nível de serviço e dos tempos de viagem, por se assumir como alternativa ao atual
troço, com caraterísticas de arruamento urbano, por se desenvolver no interior da cidade de Olhão. A situação
existente atualmente representa constrangimentos, sentidos, quer na segurança como na qualidade de vida da
população, face aos atuais elevados tempos de percurso, reduzida segurança de circulação e ao surgimento de
zonas de conflito pelo intenso trafego de passagem que afeta também as circulações locais e pedonais. A fase
de exploração, ao declinar a circulação rodoviária na zona urbana da cidade de Olhão, poderá contribuir para
uma maior fluidez do tráfego de longo curso na EN125, para melhorar as condições de circulação nos percursos
locais e pedonais no centro urbano (mobilidade suave) concorrendo para a melhoria da qualidade do ar da
envolvente. É expectável que a redução do tráfego no centro da cidade de Olhão possa contribuir positivamente
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para o bem-estar da população ao reduzir o efeito negativo na saúde da poluição do ar e ao promover a adoção
de estilos de vida mais saudáveis.

Quanto aos impactes negativos, considerou-se que o projeto, apesar do esforço efetuado de aproveitamento
das vias existentes e da articulação com o POPNRF, minimizando com isso a abertura de novos canais e a
afetação de usos, bem como o uso do corredor do PDM reservado desde 2009, será suscetível de provocar
impactes negativos em vários fatores, dado o tipo de ocupação existente. Os impactes identificados serão na
sua maioria impactes negativos, e classificaram-se de pouco significativos, alguns de caráter temporário, a
significativos.

Assim, resumem-se de seguida os principais impactes negativos identificados neste Parecer, e que ocorrerão
principalmente na fase de construção do projeto:
Geologia e Geomorfologia: Associados à alteração da morfologia do terreno, apesar de não se preverem
escavações e aterros importantes, numa área em que a sua morfologia se encontra atualmente pouco
naturalizada devido ao estilo intrusivo da ação antrópica, muito alterada nas últimas décadas.
Recursos Hídricos: Eventual agravamento de episódios de cheia, numa zona que é sensível a este tipo de
fenómenos uma vez que apresenta uma ocupação do território onde prevalece o minifúndio e por ter uma
orografia plana, minimizável em fase de projeto de execução.
Ruido: Ultrapassagem dos valores-limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei nº.
9/2007), (considerando os limites Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) para zonas não classificadas e o tráfego
de 2031) em 15 recetores sensíveis para a Solução A e em 27 recetores para a Solução B. Está prevista a
colocação de Barreiras Acústicas para minimizar este impacte.
Qualidade do Ar: Aumento das emissões resultantes do tráfego rodoviário, no entanto de acordo com as
simulações efetuadas para os poluentes CO, NO2 e PM10, mesmo para condições meteorológicas críticas,
quer para o ano de início (2021), quer para o ano horizonte (2041) de projeto, os valores são inferiores
aos estabelecidos na legislação, não se perspetivando qualquer incumprimento.
Sistemas Ecológicos: Destruição do coberto vegetal nas novas áreas afetas pelo alargamento das vias
existentes ou pela implantação da nova plataforma. Efeito barreira, pela presença de uma barreira física,
que pode constituir um obstáculo à dispersão de propágulos e gâmetas. Contaminação da flora e vegetação
por eventuais derrames acidentais e/ou emissão de substâncias nocivas inviabilizando o desenvolvimento
das espécies mais exigentes. Risco de incêndio e destruição da flora, vegetação e habitats. Incremento e
dispersão de espécies exóticas invasoras. No entanto, todos os impactes serão reduzidos e não
significativos. Para a fauna os principais impactes nas comunidades faunísticas correspondem à alteração
dos padrões de deslocação (efeito de exclusão) e a fragmentação de biótopos, resultantes do efeito barreira
criado e à mortalidade por atropelamento e/ou colisão. O efeito barreira já existe na área de estudo, e
apesar de se prever um incremento do mesmo com alargamento da via ou implantação de uma nova
plataforma, não é expectável um impacte significativo em termos de permeabilidade, dada a existência de
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passagens em dimensões e distâncias adequadas à fauna potencialmente ocorrente, e que têm igualmente
consequência na redução da mortalidade. Ambos os impactes sobre as comunidades faunísticas são
considerados de não significativos.
Solos e Uso dos Solos: Transformação do espaço pela substituição dos usos atuais do solo pelos usos
previstos. Afetação de usos de valor económico e ecológico (pomares). Destruição do solo com potencial
agrícola e de solos afetos à RAN (11 ha na Solução A que corresponde a 78% do traçado e9,2 ha na
Solução B que corresponde a 77% do traçado.
Ordenamento do Território: Ocupação de solos de RAN, cerca de 3/4 da área afetada pelo projeto de
ambas as Soluções insere-se nesta condicionante legal.
Socioeconomia: Atravessamento de propriedades agrícolas, algumas delas secularmente trabalhadas por
diferentes gerações, onde ainda é visível a presença de oliveiras e alfarrobeiras centenárias e de vários
elementos construtivos da paisagem como muros de pedra solta, poços e noras, tanques, levadas, entre
outros, e de outras explorações agrícolas mais recentes (amendoeiras, damascos). Proximidade aos núcleos
habitacionais, com alteração (corte e maior extensão de percursos) das acessibilidades existentes.
Património: Ocorrência de impactes indiretos e diretos em ocorrências patrimoniais devido às ações
relativas às tarefas de desmatação, escavação e terraplenagem do solo: n.º 3 (Terraços de Bela Mandil) (A
e B), n.º 5 (Bela Mandil 4) (B), n.º 12 (Quinta do Calhau 2) (A), n.º 14 (Quinta do Major 1) (A), n.º 17
(Casinha da Glória) (B) e n.º 18 (Piares 1) (A e B). No entanto o valor patrimonial atribuído a estas
ocorrências foi Reduzido, exceto uma, à qual foi atribuído valor Médio (n.º 3), mas que será afetada pelas
duas soluções.
Paisagem: Afetação da vegetação herbácea, desflorestação/desarborização, abate de árvores nos
alinhamentos existentes, onde, e quando, o projeto se sobrepõe às estradas existentes, nas áreas de
pomares e zonas de pinhal, alteração da topografia resultante das escavações e aterros previstos, desordem
visual, a par da diminuição da visibilidade devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante do
movimento de terras e circulação. Intrusão visual contribuindo para a redução da qualidade visual. A sua
presença cria uma faixa de limites muito regulares/artificiais e simultaneamente gera a descontinuidade
nas áreas habitadas, nas áreas agrícolas e nas áreas florestais. Resulta também na perda física de
valores/atributos culturais e naturais que neste caso estão associados às áreas de pomar, sobretudo,
quando extensivo, perdidos com a construção da via, por desaparecimento dos referidos valores visuais.
Apesar de o impacte ser negativo tenderá, após a conclusão da obra, para evoluir de uma situação de
magnitude média e pontualmente significativa para uma situação com magnitude reduzida e pouco
significativa.

Quanto

aos

pareceres

solicitados

às

entidades

externas,

as

entidades

que

salientam

uma

preferência/concordância por uma solução alternativa são o Turismo de Portugal que é favorável ao projeto,
nada tendo a opor à solução mencionada no EIA como mais favorável (Solução B globalmente mais favorável),
a Câmara Municipal de Olhão que refere como solução “ideal” a conjugação da solução A com a solução B,
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integrando a opção da solução A, do km 0+000 com a ligação à Rotunda B1 da solução B até ao final do troço
de ligação à Rotunda A4/B6 e a ANPC que considera de privilegiar a Solução B, por ser a que minimiza as
alterações topográficas e vai mais de encontro ao corredor proposto em PDM, não havendo distinção
significativa em termos de avaliação de riscos entre as duas soluções. As restantes entidades consideram de
implementar em fase de projeto de execução um conjunto de medidas de forma a minimizar as afetações
identificadas.

No que se refere à consulta pública efetuada, esta foi bastante participada, tendo-se recebido para além dos
pareceres das entidades da administração central, pareceres de cidadãos alguns fazendo-se acompanhar de
Abaixo-Assinados e Petições e outros em representação de vários cidadãos, os quais alertam para impactes,
designadamente na estrutura agrária, devido ao atravessamento de Quintas e explorações agrícolas,
proximidade a habitações com corte de acessibilidades e degradação da qualidade de vida dos seus habitantes.
Apesar de se terem recebido pareceres desfavoráveis ao projeto, na sua maioria os pareceres são favoráveis
ao mesmo, até os de potenciais afetados pelos traçados, os quais alertam para a necessidade do projeto de
uma variante a Olhão, tendo sido possível, por Trecho, identificar uma tendência na escolha da opção mais
favorável: no Trecho 1 a Solução A, uma vez que o alargamento da via existente pela Solução B irá afetar as
habitações existentes (Petição com 93 assinaturas) algumas associadas a pequenas explorações agrícolas,
apesar de, também, ter existido contestação a esta Solução por se aproximar da Quinta de Bela-Mandil. No
Trecho 2 a Solução B, tendo sido apresentado abaixo-assinado com 119 assinaturas, e um parecer em
representação de 50 moradores, devido à afetação de propriedades de uso agrícola pela Solução A. No Trecho
3, onde foi apresentada uma Petição com 93 assinaturas (embora também se apliquem ao Trecho 1 e 4) e
vários cidadãos da zona de Brancanes, a Solução A, dadas as afetações da Quinta de Lourenço Amaro, de uma
exploração de amendoeiras e sobreiros e de uma exploração de damascos, afetada transversalmente. No Trecho
4, um parecer em nome de 30 moradores solicita o restabelecimento do Caminho das Areias, bem como os
assinantes da Petição com 93 assinaturas que, apesar de considerarem a Solução B mais gravosa, solicitam o
restabelecimento das acessibilidades afetadas.

Relativamente à comparação de alternativas, a CA considera, face à avaliação de impactes efetuada pela CA e
dos resultados da consulta pública a opção mais favorável para o projeto a seguinte:

Trecho 1: A solução menos intrusiva será a Solução A, até ao 1+200 Km (entre rotunda A0 e B1) com a
Ligação A-B-1. A Solução B sobrepõe-se à plataforma da estrada de Bela-Mandil, prevendo-se o seu
alargamento para o lado poente da estrada, enquanto a solução A se desenvolve na plataforma de um
caminho rural em terra batida de acesso à Quinta de Bela-Mandil. A principal diferença destas duas
alternativas é a presença de várias habitações, armazéns e muros ao longo da estrada de Bela-Mandil (na
Solução B) e pequenas explorações agrícolas, o que vai originar conflitos perturbadores de difícil
minimização, nomeadamente a afetação das áreas afetas às habitações, algumas com explorações agrícolas
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associadas; aumento dos níveis de ruído em que a necessidade de colocação de barreiras acústicas causará
também impactes, face ao espaço reduzido para a sua colocação e ao efeito de ensombramento nas
habitações; e alteração significativa da acessibilidade às habitações. A Solução A embora possa ser mais
intrusiva no meio rural será claramente mais vantajosa já que não possui qualquer tipo de edificação.
Importa realçar no entanto que este troço poderá ter algumas implicações negativas pela proximidade e
afetação de áreas da propriedade Quinta de Bela-Mandil. Pelo que se considera que deve existir uma
preocupação atenta, para integrar a via na propriedade sem delapidar os valores patrimoniais e cénicos
existentes.
Trecho 2: A Solução A, entre a Ligação A-B-1 e a Ligação A-B-2, atravessa uma zona que corresponde a
áreas de pomar, umas mais recentes e organizadas e outras, sobretudo, áreas de pomar extensivo e
tradicional. Além destes valores a necessidade de realizar um restabelecimento conduziria a uma alteração
do relevo de modo a acomodar uma passagem inferior, PI A1. A Solução B, na generalidade, torna-se mais
favorável, uma vez que utiliza até cerca do km 1+600 a via existente e até cerca do km 2+500 não interseta
explorações agrícolas em produção ao contrário da Solução A que a partir do Km 1+100 afeta várias
propriedades com uso agrícola associado, numa área caracterizada por unidades familiares ligadas entre
si.
Trecho 3: Entre a Ligação B-A-2, até Rotunda A2/B4, ambos os traçados têm interferência negativa nas
atuais propriedades que se encontram em produção. A Solução A afeta em maior extensão áreas de pomar
extensivo, mas pouco denso, e consequentemente com áreas sem ocupação, pelo que se traduzirá num
menor abate de árvores. No que se refere à afetação de pomares mais recentes e geometrizados é pontual
e a afetação é marginal, sendo num dos casos uma plantação relativamente nova. A Solução B
desenvolvendo-se também em áreas de pomar, umas mais recentes e organizadas e outras, sobretudo,
áreas de pomar extensivo e tradicional, no entanto o seu desenvolvimento sobre estas áreas traduzir-se-ia
numa excessiva fragmentação de parcelas agrícolas determinando não só o seu desaparecimento e,
consequentemente, também a perda de valores visuais, como conduziria à formação de parcelas sem
viabilidade económica, e como tal, à degradação futura, de forma indireta, destas áreas levando à perda
cumulativa do seu valor cénico. Nesta mesma perspetiva, também a Quinta Loureço Amaro, localizada
cerca do km 2+800 – km 3+000 teria a sua integridade física comprometida assim como todo o valor visual
que lhe está associada, agravado pelo fato de as alterações de relevo serem, neste caso, ainda significativas
e, como tal, mais área da Quinta seria destruída. Assim, embora a Solução A mais a sul atravesse
propriedades com alguma dimensão, como a Quinta do Calhau e se aproxime da área residencial da Quinta
do Major, a norte a Solução B, afeta duas amplas propriedades com produções de regadio, a Quinta de
Lourenço Amaro e uma exploração agrícola com amendoeiras e sobreiros com uma habitação própria,
afetando-se assim a estrutura agrária, das mesmas, designadamente a afetação de amendoeiras,
alfarrobeiras e sobreiros, das infraestruturas de captação de água associadas (furos e charca), na
proximidade às habitações. No entanto a Solução B por ser mais extensa e ocupar sucessivamente
explorações agrícolas, acaba por ser mais negativa, por fragmentação de maior número de parcelas. Desta
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forma, considera-se que a Solução A até à rotunda A2/B4 será menos desfavorável. Entre a rotunda A2/B4
e a rotunda B5, que se localiza a poente do cemitério, verifica-se que o traçado de ambas as Soluções irá
atravessar uma ampla propriedade que fez recentemente investimentos em pomares de regadio (não
identificado nas plantas) de damasqueiros, sendo que a afetação da Solução B nesta propriedade
atravessando-a transversalmente e dividindo-a terá impacte que pode colocar em causa a sua viabilidade.
Junto do cemitério, a Solução B interceta a Estrada Municipal para Moncarapacho a sul do cemitério,
ocupando a Rotunda B5 um terreno, onde se destacam eixos arbóreos com alguma notoriedade à base de
oliveiras. De salientar que apesar de se ter identificado a destruição de uma habitação, por esta Solução a
mesma encontra-se em ruína. Na Solução B verifica-se também a fragmentação de uma área de pomar
novo de, relativa, média dimensão e a afetação de alguns alinhamentos de árvores com a construção da
Rotunda B5. Desta forma, considera-se que a Solução A é a mais favorável. A Solução A apresenta ainda
algumas movimentações de terras com afetação de dois alinhamentos de árvores. No entanto previu-se a
sua minimização.
Trecho 4: Ambas as soluções atravessam uma paisagem fortemente humanizada, caraterizada por alguns
pomares de sequeiro. A Solução A, entre a Rotunda A3 e a Rotunda A4, atravessa uma área com maior
interesse visual que a Solução B, e desenvolve-se entre habitações, com maior alteração de relevo. A
Solução B considera-se menos intrusiva, uma vez que utiliza em maior extensão a plataforma da estrada
municipal no seu trecho final, não necessitando de passar por entre zonas com forte edificabilidade de
caráter disperso. De salientar os impactes identificados de corte do Caminho das Areias, e no aumento das
deslocações a Olhão e à acessibilidade às habitações dos proprietários que habitam este local. Considerase assim mais favorável a opção pela Solução B, que se afasta mais das edificações. Ambas as soluções
preveem a destruição de uma habitação, no entanto de acordo com o EIA é possível na fase de projeto de
execução aferir o traçado de modo a evitar a sua destruição.

Assim, no âmbito da avaliação de impactes nos fatores determinantes e relevantes e dos refletidos no âmbito
dos pareceres recebidos na consulta pública, considera-se que a solução mais favorável para este fator será no
Trecho 1 a Solução A, no Trecho 2 a Solução B, no Trecho 3 a Solução A e no Trecho 4 a Solução B, com as
seguintes Ligações A-B-1, a Ligação B-A-2 e a Ligação A-B-3.

Esta combinação de soluções vai também ao encontro, no geral, da seleção efetuada nos vários fatores
ambientais sendo a combinação mais favorável para a paisagem, também é a que não seguindo o PDM, vai ao
encontro da combinação proposta pela autarquia exceto no Trecho 3, em que esta entidade seleciona a Solução
B, a qual no entanto, nesta parte deste Trecho 3 entre a Ligação B-A-2 e a ROT/B4, também se desvia para
norte do corredor reservado no PDM em vigor.

Desta forma, considerando que o fator determinante nesta avaliação é a Socioeconomia, e que o Ordenamento
do Território e o Solo e Uso do Solo e a Paisagem são fatores relevantes, face aos impactes positivos
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identificados e tendo em consideração que a generalidade dos impactes negativos identificados são passíveis
de ser minimizados em sede de projeto de execução, a Comissão de Avaliação propõe a emissão de parecer
favorável ao projeto da ”EN125 – Circular de Olhão”, para a seguinte combinação de soluções (8): Solução A,
no Trecho 1, Solução B, no Trecho 2, Solução A no Trecho 3 e Solução B no Trecho 4, com as respetivas
Interligações

(Ligação

A-B-1,

Ligação

B-A-2

e

Ligação

A-B-3),

condicionado

à

implementação/execução/integração na fase de Projeto de Execução das Condicionantes, Estudos, Medidas de
Minimização e Planos de Monitorização indicados no ponto 11. deste Parecer.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3252
EN125 – Circular de Olhão
Julho de 2019

99

Parecer da Comissão de Avaliação

11. Condicionantes, Elementos a apresentar em RECAPE, Medidas de Minimização e Planos de
Monitorização

Condicionantes
Desenvolver a seguinte combinação de Soluções: no Trecho 1 - Solução A, no Trecho 2 - Solução B, no
Trecho 3 - Solução A e no Trecho 4 - Solução B, com as respetivas Interligações, designadamente Ligação
A-B-1, Ligação B-A-2 e a Ligação A-B-3.
Elementos a Apresentar em RECAPE:
Apresentar os locais previstos para a localização dos Estaleiros e Parque de Materiais, e para os Depósitos
de terras sobrantes, avaliar os respetivos impactes e propor as respetivas medidas de minimização. A
seleção dos locais para implantação dos Estaleiros, Parques de Materiais e Depósitos de terras sobrantes
deve excluir as seguintes áreas:
Áreas do domínio hídrico.
Áreas inundáveis.
Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração).
Perímetros de proteção de captações.
Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN).
Parque Natural da Ria Formosa.
Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei.
Áreas de ocupação agrícola.
Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas.
Zonas de proteção do património.
Identificar as áreas onde possa, eventualmente, ocorrer o agravamento, face á situação atual, de áreas
inundadas e apresentar as medidas de minimização adequadas e/ou de compensação aos proprietários
afetados.
Apresentar estudo detalhado das medidas de minimização do Ruído, designadamente das Barreiras
Acústicas a implementar.
Identificar todas as acessibilidades (estradas, caminhos, e os acessos a habitações e propriedades
agrícolas) que serão interferidas e/ou diretamente afetadas apresentando-se, para cada caso, as respetivas
medidas de minimização.
Apresentar os resultados da prospeção arqueológica sistemática no corredor selecionado, numa largura de
200 m, bem como da zona de implantação dos estaleiros e parque de máquinas. Apresentar nova avaliação
de impactes, ajustes ao projeto ou proposta de medidas de minimização complementares, face aos
resultados obtidos.
Apresentar o plano de acessos à obra, o qual deve considerar designadamente as ocorrências patrimoniais
identificadas e evitar a respetiva afetação.
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Apresentar um plano para execução de trabalhos arqueológicos, nomeadamente de sondagens de
diagnóstico, com a proposta metodológica relativa a cada um dos elementos patrimoniais onde se
identificaram impactes negativos diretos.
Apresentar a Planta de Condicionantes, a incluir no Caderno de Encargos da Obra, incluindo a totalidade
das ocorrências identificadas.
Apresentar os Pareceres das entidades competentes/pertinentes atendendo às várias categorias de espaço,
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública presentes na área de implantação do projeto de
execução, designadamente da Entidade Regional da RAN.
Apresentar o levantamento de todos os exemplares arbóreos dentro da área a expropriar de acordo com
as seguintes orientações:
Identificação da espécie.
Caracterização do porte.
Estado fitossanitário de cada exemplar.
Possibilidade de ser mantida no local.
Valor patrimonial.
Avaliação do transplante.
Representação em cartografia adequada com respetiva legenda.
Apresentar o Projeto de Integração Paisagística (PIP) de acordo com as seguintes orientações:
A expropriação a realizar deve prever e assegurar o espaço suficiente para a implementação do Plano,
nomeadamente nos locais nele contemplados, e eventuais outros, para que os elementos vegetais de
porte arbóreo possam ser devidamente considerados, observando as devidas e necessárias distâncias
de segurança em função da altura e diâmetro potencial dos exemplares vegetais que venham a ser
propostos ou existentes.
Deve ser apresentado como documento autónomo na qualidade de Projeto de Execução com todas as
peças escritas e desenhadas necessárias à sua compreensão.
Apresentar como peças escritas a Memória Descritiva, o Caderno de Encargos, o Mapa de Quantidades
e o Plano de Manutenção.
Apresentar como peças desenhadas o Plano Geral, o Plano de Plantações e de Sementeiras e todos os
pormenores necessários à sua correta execução.
Acomodar o mais possível todos os exemplares arbóreos existentes.
Recorrer a vegetação apenas autóctone.
Apresentar o “Projeto de Iluminação”, no qual as soluções propostas devem acautelar todas as situações
que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o
equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz
oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.
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Medidas de Minimização
Tendo como base a listagem “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no portal
da APA, rever e adequar as que se apliquem ao Projeto de Execução que vier a ser desenvolvido.
Relativamente às Medidas de Minimização Específicas apresentadas no EIA, devem as mesmas ser revistas
de acordo com o Projeto de Execução que vier a ser definido.
As medidas de minimização devem integrar o Caderno de Encargos e serem consideradas no Plano de
Gestão Ambiental.
A obra deverá ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de
prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais marítimas e de transição e que
contemple as medidas de minimização que se vierem a definir.

Fase de Elaboração do Projeto de Execução
Otimizar o traçado em planta/perfil de forma a minimizar:
A afetação de solos de elevado potencial agrícola e classificados como RAN.
A movimentação de terras, otimizando os aterros e escavações previstos.
A afetação das unidades agrícolas das Quintas/explorações agrícolas, com a criação de parcelas
sobrantes que podem prejudicar gravemente ou inviabilizar a sua exploração e rentabilidade
socioeconómica, de forma a ser possível integrar a via nas propriedades afetadas sem delapidar
os valores patrimoniais e cénicos e socioeconómicos existentes.
Demolição da habitação localizada no final do Trecho 4.
Avaliar a possibilidade de, entre as rotundas B1 e B2, afastar o máximo possível a via das moradias
existentes, salvaguardando-se a plataforma da estrada existente para acesso às mesmas, deslocalizando,
caso possível, o traçado para o terreno que recentemente foi parcialmente desarborizado.
Afastar os pontos de descarga das águas de escorrência da plataforma, o mais possível, das captações de
abastecimento público de água subterrânea (JK3 e JK5), que se encontram a jusante do atravessamento
da via, de acordo com o sentido do fluxo subterrâneo.
Transplantar, mediante contacto com os donos, na mesma propriedade, os exemplares arbóreos notáveis
e/ou centenários (por exemplo oliveiras e alfarrobeiras) e manter, sempre que possível, elementos
construtivos da paisagem como muros de pedra solta, poços e noras, tanques, levadas, entre outros. Ou,
caso não seja possível prever a sua integração no PIP (por exemplo nas rotundas, ou formando cortinas
arbóreas de enquadramento e produção), salvaguardando assim o valor da identidade agrária do local.
Prever locais (provisórios) com condições mínimas para garantir o êxito das transplantações.
Evitar a afetação das ocorrências patrimoniais identificadas quer pelo EIA quer pela prospeção sistemática
ou demonstrar a inevitabilidade da respetiva afetação.
Prever o restabelecimento de todas as acessibilidades que serão afetadas (estradas, caminhos, e os acessos
a habitações e propriedades agrícolas).
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Prever o restabelecimento dos serviços e infraestruturas afetados. No caso de ser necessário deslocalizar
apoios de linhas elétricas, os mesmos não devem ser colocados próximo de habitações.
Desenvolver o projeto de iluminação de forma a acautelar todas as situações que conduzam a um excesso
de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior
deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se
faça segundo a vertical.
Desenvolver o projeto de execução e as respetivas medidas de minimização de forma a salvaguardar os
aspetos identificados nos pareceres das entidades consultadas em sede de AIA (Águas do Algarve, S.A e
ANPC).
Salvaguardar, no desenvolvimento do projeto de execução e das respetivas medidas de minimização, os
aspetos identificados pelas entidades (DGT, ANAC, EDP Distribuição) e dos cidadãos afetados pelas
soluções selecionadas.

Fase de preparação prévia à execução das obras
Executar sondagens arqueológicas de diagnóstico nos elementos patrimoniais onde se verificam impactes
negativos diretos, ou registo, no caso dos elementos edificados.
Remeter à tutela do património cultural, após a realização das sondagens, um relatório preliminar, onde se
enunciem eventuais medidas de minimização complementares, como novas sondagens, escavação em
área, ou outras a definir.
Realizar a prospeção arqueológica sistemática das novas acessibilidades, zonas de estaleiro, manchas de
empréstimo e depósito de terras, caso se situem fora das áreas já prospetadas ou tenham apresentado
visibilidade nula ou reduzida. De acordo com os resultados obtidos, estas podem vir a ser condicionadas.
Sinalizar e vedar todos elementos patrimoniais situados até um limite máximo de 15 m, centrado no eixo
da infraestrutura; todos os restantes elementos situados até um limite máximo de 30 m devem também
ser sinalizados; os restantes elementos devem ser avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e
sinalização tomar em consideração outros fatores como o valor patrimonial e o estado de conservação, e
a proximidade de caminhos ou estradas a serem utilizadas durante a execução do projeto.
Delimitar o perímetro das áreas a intervencionar, reduzindo-se as áreas ao mínimo indispensável, para
além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos. Realizar a balizagem com recurso a fitas/redes
de sinalização, sendo que as sinalizações só devem ser removidas após o final da obra em cada local.
Realizar a balizagem da vegetação, enquanto medida preventiva e de proteção da integridade física da
mesma, no mínimo, segundo a linha de projeção horizontal da copa dos exemplares arbóreos, em todo o
seu perímetro, ou, quando aplicável, apenas na extensão voltada para o lado da intervenção. A balizagem
deve ser mais cuidada, na faixa a expropriar de forma a manter o mais possível os exemplares existentes
e na faixa expropriada, sempre que os aterros tenham pouca expressão em termos de altura, de forma a
preservar os exemplares existentes.
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Desenvolver uma campanha de informação da população na envolvente próxima do protejo, envolvendo a
Câmara Municipal de Olhão e as Juntas de Freguesias de Pechão e Quelfes. A informação a disponibilizar
deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, a respetiva
calendarização e as eventuais afetações da população, designadamente nas acessibilidades. Informar a
população da data de início das obras e do seu regime de funcionamento/planificação.
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações.
Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores envolvidos na execução
das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização
a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.
Implementar o Plano de Integração Paisagística de forma a garantir o enquadramento paisagístico
adequado que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e Estaleiros e
respetiva integração na área envolvente.
Garantir mecanismos que permitam demonstrar o cumprimento das Medidas de Minimização,
designadamente, através de Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) que contemple todas as medidas
de minimização, e de um Sistema de Gestão Ambiental das obras.

Fase de Construção
Reduzir ao mínimo indispensável as ações de desarborização, desmatação ou de limpeza do coberto
vegetal, em particular na área a expropriar.
Restringir às áreas estritamente necessárias a decapagem da terra viva/vegetal. Evitar o recurso a
máquinas de rasto de forma a evitar a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal.
Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, diminuir a erosão hídrica e o transporte
sólido.
Utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume
de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).
A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais
inertes e terras de escavação.
A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2 m de altura, com o
topo côncavo e preservada através de uma sementeira de leguminosas de forma a manter a sua qualidade
e protegida de quaisquer ações de compactação por máquinas em obra.
Os depósitos provisórios de terras vegetais não podem ser colocados a menos de 10 m de linhas de água,
devendo estar protegidos de modo a evitar o destacamento e transporte de materiais para as linhas de
água pela ação da água da chuva e de escorrimento superficial.
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Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser
armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.
Não utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo e materiais inertes para enchimento de valas ou
camadas dos pavimentos dos acessos, provenientes de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras.
Garantir a boa funcionalidade das parcelas agrícolas em exploração, bem como as condições de
habitabilidade das diversas edificações na proximidade da obra.
Sinalizar as operações construtivas que comportem potencial risco de acidente e, se necessário, recorrer a
vedação, para assegurar a proteção de pessoas e gado.
Remover totalmente todos os pavimentos existentes dos troços de estrada a desativar em toda a
profundidade das camadas.
Não devem ser abertos novos caminhos dentro do limite do PNRF. Na área do POPNRF utilizar apenas os
caminhos existentes.
Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
equipamentos e materiais de/para os estaleiros, das terras de empréstimo e materiais excedentários a levar
para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
recetores sensíveis. Privilegiar o uso de caminhos já existentes. Caso seja necessário proceder à abertura
de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a
reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas
pelo acesso. No caso de ser necessário utilizar os caminhos em zonas de maior sensibilidade ecológica, ou
na zona de pinhal, afetar a menor extensão possível da vegetação que acompanha essas zonas e adotar
velocidades adequadas no sentido de evitar o possível atropelamento de animais que possam ocorrer
nessas zonas.
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em
más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.
Submeter, sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, previamente os respetivos
planos de alteração à entidade competente, para autorização.
Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações sejam realizadas
preferencialmente no período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
Prever, em caso de interrupção das obras por razões imprevistas, quais os trabalhos mínimos necessários
(de carater provisório), que será necessário garantir para que os proprietários das parcelas agrícolas em
produção e moradores, não sejam prejudicados.
Integrar um arqueólogo especialista em pré-história na equipa de acompanhamento da obra.
Acompanhar integral e continuamente, por um arqueólogo, os trabalhos que envolvam o revolvimento e
escavação a nível do solo e subsolo (desmatação, decapagem e escavação), com efeito preventivo em
relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos. Tal acompanhamento consiste na observação,
por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e o revolvimento de solo (desmatação e
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decapagens superficiais em ações de preparação ou regularização do terreno) e a escavação no solo e
subsolo.
Executar a prospeção arqueológica do terreno após cada operação de desmatação, assim como das áreas
de estaleiro e de depósito de inertes, bem como das que anteriormente apresentaram visibilidade nula ou
reduzida.
Prever o acompanhamento arqueológico continuado e efetivo pelo que, se existir mais que uma frente de
obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. Os resultados
deste acompanhamento podem determinar a adoção de medidas de minimização específicas (registo,
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Os vestígios arqueológicos localizados em áreas
diretamente afetadas pela construção devem ser integralmente escavados.
Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural todos os achados móveis
resultantes da prospeção arqueológica efetuada.
Apresentar antes do término da obra a Plano de Recuperação Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra.
O referido Plano deve contemplar as seguintes orientações:
Cartografia com o registo da localização e a delimitação real de todas as áreas que serviram de apoio
à obra ou que foram afetadas fisicamente pelos trabalhos - zonas de empréstimo, de depósito,
estaleiros e caminhos a desativar e outras.
Para cada área deve ser determinado o conjunto de ações a realizar – limpeza, remoção total em
profundidade de camadas de pavimentos, descompactação, sementeiras, plantações e outras.
A ser necessário proceder à modelação do terreno a mesma deve assegurar a respetiva concordância
de cotas com as parcelas contíguas.
Adequar a modelação, tendo em vista assegurar as drenagens naturais do terreno.
Utilizar materiais de natureza e qualidade adequadas face às áreas a intervencionar.
As espécies vegetais a utilizar, se aplicável, devem ser autóctones locais. Estes trabalhos de plantação
e consolidação com vegetação devem ser conduzidos de forma que se assegure um corredor vegetal
ao longo da rodovia, funcionando como zona de amortecimento e refúgio genético. Esta recuperação
paisagística deve ser acompanhada por um técnico com conhecimentos nesta matéria.
Implementar o Projeto de Integração Paisagística.

Fase Final da Execução das Obras
Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem e linhas de água que
possam ter sido afetados pelas obras de construção.
Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos
estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros.
Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos
trabalhos.
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Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.
Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.
Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada – através da
reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a
descompactação e arejamento dos solos.
Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade
de recurso a materiais provenientes do exterior da área e intervenção.
Proceder ao revolvimento dos solos não pavimentados nas áreas utilizadas para apoio, de modo a
descompactá-los e arejá-los, reconstituindo assim a sua estrutura e equilíbrio de forma a promover o melhor
sucesso do Projeto de Integração Paisagística.
Plano de Recuperação Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra.
Remeter até ao final do prazo legal (um ano) o relatório ou relatórios finais, após concluídos todos os
trabalhos arqueológicos.

Planos:
Apresentar os seguintes Planos:
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra.
Plano de Integração Paisagística.

Planos Monitorização
Apresentar os seguintes Planos de Monitorização:
Ruído: Tendo em consideração as diretrizes apresentadas no EIA.
Recursos Hídricos Subterrâneos: Para além do proposto, as medições do nível piezométrico, devem
ser efetuadas com periodicidade mensal durante todo o período de monitorização definido no EIA. Além da
monitorização do nível de água, deve ainda ser analisada a qualidade da água em pelo menos dois dos
pontos identificados para medição do nível de água, de preferência poços que se situem entre a via e as
captações públicas (JK3

e JK5). Os parâmetros a analisar devem ser: pH, condutividade, zinco, cobre e

hidrocarbonetos derivados do petróleo (C10 - C40), com periodicidade semestral durante os primeiros três
anos da exploração, devendo existir uma amostragem na fase de pré-construção.
Qualidade do Ar: Face ao tráfego sazonal, nos 2 primeiros anos de exploração deve ser efetuada a
monitorização da qualidade do ar, em cada um dos anos e em duas épocas, inverno, entre janeiro e março
e verão, nos meses de julho/agosto.
Sistemas Ecológicos: Atendendo ao aumento de tráfego que o projeto irá originar na zona, considerase necessário implementar um plano de monitorização de animais atropelados. Este plano deve ter um
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período de duração mínimo de três anos, com relatórios semestrais nos primeiros dois anos. Caso se
verifique uma ocorrência significativa de atropelamentos ficará o concessionário obrigado à implementação
de medidas de minimização adequadas e à contínua monitorização da eficácia destas durante um período
mínimo de três anos.
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Anexo I: Enquadramento Nacional do Projeto Regional e Local do Projeto
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Exmo. Senhor
Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal Ap. 7585
2610-124 Amadora
C/ aviso de receção

N/REF.ª:

CE.2019.00914

DATA:

28/05/2019

PROCESSO:

CADSIG/PAR-10

ASSUNTO:

AIA3252:EN125: Circular de Olhão - Parecer

Em resposta ao pedido de parecer solicitado pela Agência Portuguesa do Ambiente, a coberto do
ofício circular de ref.S027462-201904-DAIA.DAP5187-Div/05, de 2019/05/10, relativo ao
processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) da EN125 Circular de Olhão, e após apreciação
dos documentos patentes no estudo, pelos serviços técnicos da nossa empresa, transmite-se o
julgado por conveniente.
Salienta-se que o presente parecer é emitido no âmbito do disposto no n.º11 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º151-B/2013, de 31 de outubro e suas posteriores alterações e republicações.
1.

ENQUADRAMENTO

A Águas do Algarve, S.A. (AdA) é a concessionária, em regime de exclusividade, da exploração e
da gestão, do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água (SMAAA) para captação,
tratamento e fornecimento de água para consumo humano e do Sistema Multimunicipal de
Saneamento do Algarve (SMSA) para recolha, tratamento e rejeição dos efluentes, dos municípios
da região do Algarve, Sistemas criados pelos Decreto-Lei n.º 285/2003, de 8 de Novembro, e
Decreto-Lei n.º 167/2000, de 5 de Agosto, respetivamente.
Neste sentido, por forma a complementar o estudo supracitado em “Assunto”, em 2017/08/04
foram remetidas as telas finais das infraestruturas, desta Sociedade, que se encontravam dentro da
área do estudo, através da carta ref. DGA-CADSIG/IG-0/01654. As telas finais fornecidas são
meramente indicativas, pelo que deverão proceder a sondagens apropriadas para localização exata
das mesmas.
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2.

INTERFERÊNCIAS COM OS NOSSOS SISTEMAS MULTIMUNICIPAIS

O desenvolvimento da EN125 Circular de Olhão, tanto a Solução A como a Solução B, interfere
em 3 locais diferentes com infraestruturas dos nossos Sistemas Multimunicipais, conforme planta
anexa, nomeadamente:
i.

Trecho 1: km111+500 da EN125 até Zona de Belmonte (EN2-6)
 Solução A (km 1+700) – Rotunda A1


Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (SMSA): Intercetor de
Pechão, intercetor gravítico de material PPC e diâmetro DN200mm. Este
intercetor apresenta uma profundidade média de 1.60m e está previsto a
construção da Rotunda A1.

 Solução B (km 1+600) – Rotunda B2


Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (SMSA): Intercetor de
Pechão, intercetor gravítico de material PPC e diâmetro DN200mm. Este
intercetor apresenta uma profundidade média de 1.60m e está previsto a
construção da Rotunda B2.

Mais se informa que no subcapítulo 12.3 do Relatório Síntese para o Trecho 1 não está
quantificada quaisquer interferências com os nossos Sistemas Multimunicipais, o que
deverá ser retificado.
Salienta-se que as infraestruturas desta Empresa não deverão permanecer na
plataforma da nova via ou no seu talude, tendo de se prever o seu desvio.
ii.

Trecho 2: Zona de Belmonte (EN2-6) até Zona de Arrochela/Brancanes
 Neste trecho não se identificam interferências com os nossos Sistemas
Multimunicipais.

iii.

Trecho 3: Zona de Arrochela/Brancanes até Cemitério de Quelfes
 Solução A (km 3+400) – PHA3.1


Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve (SMAAA):
Ramal de Brancanes (Olhão), conduta adutora de material FFD e diâmetro
DN500mm e respetivo cabo de fibra ótica, de material PVC e diâmetro
DN50mm. Esta conduta apresenta uma profundidade média de 1.55m e
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neste local existe uma descarga de fundo. Esta descarga de fundo deve ser
acautelada e desviada para fora da área de intervenção.
 Solução B (km 3+200) – Rotunda B3


Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve (SMAAA):
Ramal de Brancanes (Olhão), conduta adutora de material FFD e diâmetro
DN500mm e respetivo cabo de fibra ótica, de material PVC e diâmetro
DN50mm. Esta conduta apresenta uma profundidade média de 1.66m e está
planeada a execução da Rotunda B3.

Importa referir que as infraestruturas desta Empresa não deverão permanecer
na plataforma da nova via ou no seu talude, tendo de se prever o seu desvio.
iv.

Trecho 4: Cemitério de Quelfes até EN125 zona industrial de Marim
 Solução A (km 5+300) – PHA5.2


Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (SMSA): Intercetor de
Quelfes, conduta elevatória de material PEAD e diâmetro DN160mm. Esta
conduta apresenta uma profundidade média de 1.16m.

 Solução B (km 5+000)


Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (SMSA): Intercetor de
Quelfes, conduta elevatória de material PEAD e diâmetro DN160mm. Esta
conduta apresenta uma profundidade média de 1.16m.

 Ligação B-A-3 (km 5+000) – PHL B-A-30.2


Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (SMSA): Intercetor de
Quelfes, conduta elevatória de material PEAD e diâmetro DN160mm. Esta
conduta apresenta uma profundidade média de 1.16m.
Reforça-se que as infraestruturas desta Empresa não deverão permanecer
na plataforma da nova via ou no seu talude, tendo de se prever o seu desvio.

3.

CONCLUSÃO

Informa-se que no momento de elaboração dos projetos de serviços afetados das infraestruturas
da AdA, obrigatoriamente os mesmos devem ser-nos remetidos, por forma a emitirmos parecer
sobre as soluções construtivas a adotar, face à execução da EN125 Circular de Olhão.
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Mais se informa que deverão ser salvaguardas as infraestruturas desta Sociedade, descritas no
capítulo 2, pelo que quaisquer ações na área de implantação destas infraestruturas carecem sempre
de comunicação por parte da Infraestruturas de Portugal e acordo prévio da AdA.
Caso se verifique a necessidade de desviar ou proteger os nossos Sistemas Multimunicipais, devem
ser previstas medidas conducente à continuidade do nosso serviço, quer de abastecimento de água
quer de recolha de águas residuais e este investimento será totalmente suportado pelo promotor.
Face ao exposto anteriormente, esta AIA reúne condições de parecer favorável condicionado à
observância do descrito na presente comunicação.
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos,
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