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1 . R E S U M O  N Ã O  T É C N I C O  -  A P R E S E N T A Ç Ã O  

O presente documento constituiu o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto da “EN2 – São Brás 
de Alportel e Ligação à A22. Requalificação” em fase de Projeto de Projeto de Execução.  
O Proponente do Projeto e Entidade licenciadora é a INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. 
O EIA foi desenvolvido pela TRIFÓLIO – ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAS E PAISAGÍSTICOS, LDA1), sendo que a especialidade do Projeto 
Rodoviário foi da responsabilidade da empresa OPTIMYZER - OPTIMIZAÇÃO E REVISÃO DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA2). 
O presente RNT pretende resumir os principais aspetos ambientais identificados na elaboração do EIA, apresentando-se o mesmo em 
linguagem o menos técnica possível, por forma a tornar este documento o mais acessível a todos os interessados.  

 

 

1) https://www.trifolio.pt 

2)https://www.optimyzer.pt/  

 

 

2 . E S T U D O  D E  I M P A C T E  A M B I E N T A L -  A P R E S E N T A Ç Ã O  

O EIA elaborado é constituído pelo presente documento designado como Volume I – RNT e pelos seguintes documentos: 

• VOLUME II - Relatório Síntese; 

• VOLUME III – Peças Desenhadas;   

• VOLUME IV – Anexos Técnicos; 

• VOLUME V - Projeto de Integração Paisagística. 

O EIA elaborado de acordo com a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro que aprovou os requisitos e normas técnicas aplicáveis à documentação a apresentar 
pelo proponente nas diferentes fases da AIA, tendo sido concluído durante os meses de junho e julho de 2021. 

 
3 . O B J E T I V O S  D O  P R O J E T O   

O presente projeto tem como principal objetivo a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança, atentos à coerência do ambiente rodoviário, 
face às funções da via, tendo em atenção ao tipo de envolvente (fora de aglomerado urbano ou dentro de aglomerado urbano ou de características urbanas), 
à categoria da via e à sua função preponderante (função mobilidade e de acessos), às características geométricas do tramo onde se insere (homogeneidade 
do traçado) e das ligações e acessos marginais, às velocidades e às distâncias de visibilidade disponíveis, às características da zona livre e da área adjacente 
à faixa de rodagem, às características do pavimento, à drenagem, à homogeneidade, uniformidade, coerência e legibilidade da sinalização (critérios de 
colocação e de utilização) e do seu desempenho bem como do desempenho das barreiras de proteção, quando existentes.  
No caso das travessias urbanas, houve a preocupação de obviar a velocidades inadequadas, aos conflitos entre veículos motorizados e peões e ciclistas, aos 
movimentos de viragem e a visibilidade interrompida.  
Quanto às interseções, foi presente garantir uma geometria percebida e a perceção do seu funcionamento, à sua legibilidade e visibilidade, às manobras 
permitidas, a velocidades inadequadas e aos critérios de colocação e utilização da sinalização. 

 

4 . I N T E R V E N I E N T E S  –  P R O J E T O ,  E I A  E  A I A  

O Proponente do presente Projeto e Entidade licenciadora é a INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A4). 
O EIA foi desenvolvido pela TRIFÓLIO – ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAS E PAISAGÍSTICOS, LDA, sendo que a especialidade do Projeto 
Rodoviário foi da responsabilidade da empresa OPTIMYZER - OPTIMIZAÇÃO E REVISÃO DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA. 
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é Agência Portuguesa do Ambiente (APA)5). 

4)https://www.infraestruturas
deportugal.pt/ 

5)https://www.apambiente.pt 

 

  

https://www.trifolio.pt/
https://www.optimyzer.pt/
https://dre.pt/application/file/70905676
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/
https://www.apambiente.pt/
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5 . A N T E C E D E N T E S  D E  P R O J E T O  

O presente Projeto foi antecedido por um Projeto designado por “Variante de S. Brás de Alportel”, desenvolvido em fase de estudo 
prévio em 2000, a qual se enquadrava na seguinte tipologia de projeto “Construção de auto-estradas e de estradas destinadas ao 
tráfego motorizado, com duas faixas de rodagem, com separador, e pelo menos duas vias cada”. Foi dessa forma desencadeado o 
respetivo Procedimento de AIA, tendo o mesmo culminado com a emissão de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 
condicionada a 05/09/2001 com parecer favorável, à Solução C1 (a norte da V.I.S.) e à Solução A/A2 (a sul da V.I.S) com uma 
extensão aproximada de 14 km, condicionado à concretização das medidas de minimização propostas no EIA, bem como à 
implementação das medidas propostas pela Comissão de Avaliação (CA). Posteriormente, foi desencadeado um processo de 
verificação da conformidade ambiental do projeto de execução (outubro de 2010), o qual foi encerrado por iniciativa do proponente, à 
data o Instituto de Estradas de Portugal (IEP). 
No presente caso a Entidade Licenciadora e Proponente do Projeto (IP, S.A.), face ao âmbito do Projeto considerou a pertinência um 
pedido de apreciação prévia para decisão de sujeição a AIA, nos termos do artigo 3.º do RJAIA. 
Assim, foi elaborado o Pedido de Apreciação Prévia para decisão de Sujeição a Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(PAP-AIA) do Projeto de Execução em estudo que integrou, os elementos necessários para solicitar parecer à Autoridade de AIA 
sobre o enquadramento do projeto no RJAIA, materializado pelo pedido de apreciação prévia para decisão de sujeição a AIA, nos 
termos do artigo 3.º do RJAIA. 
Da análise do PAP-AIA, em termos sintéticos, a Pronúncia da APA concluiu pela necessidade de sujeitar o Projeto a Procedimento 
de Avaliação de Impacte Ambiental, concluindo pelas seguintes razões de fundamento: 

• “Está prevista a afetação de áreas inseridas quer na REN quer na RAN; 

• São prováveis os impactes negativos significativos nos sistemas ecológicos, nomeadamente em habitats e espécies 

protegidas; 

• O projeto localiza-se em área abrangida por Imóveis classificados e em vias de classificação e respetivas áreas de 

proteção, pelo que é suscetível de gerar impactes significativos nestes elementos patrimoniais, nas fases de construção e 

de exploração; 

• São ainda expectáveis os impactes negativos sobre outras ocorrências patrimoniais ainda não identificadas”. 
O parecer da APA considera ainda que: 

• São afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro. 

Pelo que “entende-se ser aplicável o disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea ii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, na sua atual 

redação, pelo que deve o projeto da “EN2 – São Brás de Alportel e Ligação a A22. Requalificação” ser sujeito a procedimento de AIA”, 
uma vez que considera que “Projeto suscetível de provocar impactes negativos significativos no ambiente, pelo que se entende que 

deve ser sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental.” 
 

6) Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro, que procede à quarta 
alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013 
de 31 de outubro, que transpõe para a 
ordem jurídica interna a  Diretiva n.º 
2011/92/UE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 13 de dezembro de 
2011, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados Projetos públicos e 
privados no ambiente (codificação da 
Diretiva n.º 85/337/CEE, do Conselho 
de 27 de junho de 1985).  

 

6 . P R O J E T O  –  L O C A L I Z A Ç Ã O   

Em termos de localização geográfica, a Área de Implantação do Projeto localiza-se no distrito de Faro, nos concelhos São Brás de Alportel e Faro e freguesias 
de São Brás de Alportel e União de Freguesias de Conceição e Estói. 
O enquadramento regional e localização do Projeto apresenta-se na figura seguinte. 
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 Figura 1 – Enquadramento Regional e Localização do Projeto 
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Figura 2 – Planta de localização do Projeto (s/escala) – 1/2 
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Figura 3  – Planta de localização do Projeto (s/escala) – 2/2 
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7 . P R I N C I P A I S  C A R A C T E R Í S T I C A S  D O  P R O J E T O  

O traçado em estudo apresenta um desenvolvimento de 7 718 metros, sendo que o troço inicial, na dependência da povoação da Calçadinha, em cerca de 
500 m, e o troço nas proximidades de Gaifona, em cerca de 400 m, correspondem a estrada nova.  
Com início na rotunda existente na interligação com a N270 (acessos a Loulé e a Tavira), o traçado consubstancia um trecho novo que se desenvolve a poente 
da povoação de Calçadinha, trecho que com a estrada “antiga” define uma interseção giratória (Rotunda 1, km 0+176). Entretanto, o trecho da atual EN2 que 
atravessa a povoação será objeto de beneficiação, nomeadamente, ao nível do pavimento, e reordenada a sua funcionalidade ao não se permitir outra ligação 
à EN2 que não através da designada rotunda 1.  
Na sua implantação, o traçado desenvolve-se na adaptabilidade ao terreno natural e aos condicionamentos existentes, nomeadamente na necessária 
compatibilidade com o troço de estrada que lhe é contíguo.  
A partir daqui, e à exceção do trecho na dependência de Gaifona, trecho de traçado novo a poente do aglomerado populacional, e onde se materializa adequada 
interseção giratória, garantindo a acessibilidade à povoação (Rotunda 2, km 1+226), o restante traçado desenvolve-se, genericamente, na dependência direta 
do traçado existente onde, situações houve, e associadas à existência de raios mais restritivos, foi necessário proceder à correção de algumas curvas em 
planta, pela sua ripagem, onde se deu prioridade, e face ao próprio encaixe da atual plataforma no terreno natural, à opção por escavações em detrimento de 
aterros. Também o troço da EN2 a abandonar nesta zona será objeto de reordenamento, apenas se permitindo ligação á EN2 através da designada rotunda 
2.  
Após Gaifona, o traçado, que se implanta na dependência do atravessamento da povoação dos Machados, e no sentido de restabelecer as acessibilidades, 
mobiliza ao km 1+693, a designada Rotunda 3, em detrimento do atual entroncamento existente e ao km 2+252, a Rotunda 4, interseção nova que garante, 
em simultâneo, os acessos a propriedades marginais a poente da atual EN2.  
No seu desenvolvimento, no sentido de se garantir um traçado homogéneo percebido pelos utentes da via, e perante viragens à esquerda impedidas nos 
acessos marginais existentes, diminuindo tempos de percurso, foram materializadas as designadas Rotunda 5, ao km 3+109, Rotunda 6, ao km 3+886 e 
Rotunda 7, ao km 4+623, interseção esta que garante os acessos a espaço de indústria. 
Já na parte final do troço, na dependência do aglomerado populacional de Coiro da Burra, nas proximidades da A22, o traçado mobiliza a designada Rotunda 
8, ao km 6+141, com a EM523 para Estói e Lagos e Relvas, em detrimento de dois entroncamentos, e ao km 6+844, em Coiro da Burra, a Rotunda 9, com a 
EM520-2 (acesso a Estói e ao Mercado Abastecedor de Faro), em substituição do atual cruzamento, a qual consubstancia uma otimização dos circuitos 
rodoviários com a rede viária existente.  
O traçado vem a terminar na dependência da interseção giratória existente com o IP1 (para Almancil) e dando continuidade à EN2 (para Faro), nas proximidades 
de zona industrial do lugar de Arjona. 
 
Traçado e Ambiente Rodoviário 
Na realidade, no âmbito do estudo, foi presente o conhecimento e influência direta dos condicionamentos de base, a saber:  

 Requalificação do troço da EN2, via que se insere genericamente em meia encosta, garantindo a maximização dos recursos existentes, 
nomeadamente, pelo aproveitamento da atual plataforma da estrada e espaço marginal confinante, compatibilizando as intervenções com a 
geomorfologia dos terrenos atravessados, ocupação do solo e valores paisagísticos e ambientais, potencializando, no caso de ripagem de curvas, 
escavações em detrimento de aterros, e assim obviar à eventual construção de obras de contenção;  

 Implantação da via existente no terreno natural, face à atual plataforma, e sua dependência com os núcleos populacionais existentes na sua 
dependência e com a envolvente, perante a função preponderante de servir o tráfego de passagem, as acessibilidades e os acessos marginais diretos;  

 Interação do troço de estrada com a rede viária que lhe é adstrita (tráfego local);  
 Consideração de troços novos independentes do traçado existente, na dependência dos aglomerados populacionais da Calçadinha e de Gaifona;  
 Atravessamento de espaços urbanos e a conflituosidade existente entre veículos motorizados e a presença de peões.  

E, de um modo geral, à:  
 Orografia e morfologia dos terrenos atravessados;  
 Inserção da estrada no terreno e respetivos impactes visuais;  
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 Geologia e geotecnia;  
 Recursos hídricos e paisagem;  
 Interferência com as linhas de água (ribª da Gaifona, ribª dos Machados, ribª do Fialho e ribª da Alface); 
 Elementos de valor patrimonial;  
 Ocupação do território;  
 Utilização / capacidade de uso do solo;  
 Preservação de valores sociais e ambientais;  
 Minimização de áreas a expropriar;  
 Minimização da afetação de serviços e equipamentos existentes;  
 Máximo aproveitamento dos recursos naturais;  
 Garantia das acessibilidades ao longo do troço, preservando os circuitos habituais entre pessoas e bens e, assim, a normal vivência e identificação 

social entre grupos populacionais;  
Consideração, de maneira racional, de critérios de economia, segurança e comodidade de circulação. 
 
Critérios Geométricos 
A requalificação do troço da EN2 procurou dotar o traçado, de características geométricas em função de velocidade base de 60-70 km/h, admitindo-se, contudo, 
que na aproximação das rotundas e em situações particulares, nomeadamente na dependência das travessias urbanas, face ao espaço disponível e às 
edificações marginais existentes, se mantivessem as características geométricas já existentes (velocidade base da ordem dos 50 km/h ou mesmo inferior).  
 
Perfis Transversais Tipo (PTT) da via 
PTT Tipo 1 – Plena via / Secção Corrente (fora de localidade) 

• Faixa de rodagem com 7.00 m de largura, com uma via por sentido de circulação, com 3.50 m de largura, cada;  

• Bermas exteriores com 0,50 m de largura. 
PTT Tipo 2 – Plena via / Secção Corrente com via adicional (atravessamento de localidade)  

• Faixa de rodagem com 10.50 m de largura, com uma via por sentido de circulação, com 3.50 m de largura, cada e via adicional, num dos sentidos 
de circulação, com 3.50 m;  

• Bermas exteriores com 0,50 m de largura.  
PTT Tipo 3 – Plena via / Secção Corrente (atravessamento de localidade), com passeio de um dos lados 

• Faixa de rodagem com 7.00 m de largura, com uma via por sentido de circulação, com 3.50 m de largura, cada;  

• Passeio lateral de um dos lados, de largura variável (min 0,80 m). 
PTT Tipo 4– Plena via / Secção Corrente (atravessamento de localidade), com passeio de ambos os lados 

• Faixa de rodagem com 7.00 m de largura, com uma via por sentido de circulação, com 3.50 m de largura, cada;  

• Passeio lateral de ambos os lados, de largura variável (min 1.20).  

 
Estão ainda previstas a construção de 9 Interseções Giratórias (Rotundas) aos seguintes km´s: 

 Rotunda 1 ao km 0+176 (PTT Tipo 7); 
 Rotunda 2 ao km 1+226 (PTT Tipo 8); 
 Rotunda 3 ao km 1+693 (PTT Tipo 6); 
 Rotunda 4 ao km 2+252 (PTT Tipo 5); 
 Rotunda 5 ao km 3+109 (PTT Tipo 8); 
 Rotunda 6 ao  km 3+886 (PTT Tipo 8); 
 Rotunda 7 ao km 4+693 (PTT Tipo 5); 
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 Rotunda 8 ao km 6+141 (PTT Tipo 6); 
 Rotunda 9 ao km 6+844 (PTT Tipo 5). 

As bermas interiores apresentam uma largura de 1.00 m. As interseções giratórias são do tipo “rotunda normal”, com o anel de circulação a acomodar as 
necessidades de operacionalidade de qualquer veículo, sem recorrer à transposição da ilha central circular.  Os PTT Tipo 5 e Tipo 7 têm associado passeio de 
1 dos lados da rotunda e o PTT Tipo 6 passeios em ambos os lados, de largura variável (min. 1.20 m).  
 
Drenagem 
A rede de drenagem existente foi identificada a partir de adequado reconhecimento de campo e levantamento topográfico das zonas na dependência das 
passagens hidráulicas. 
No âmbito do projeto de drenagem, foram tidas em consideração a rede hidrográfica e respetivas bacias, precipitação, tempo de concentração, coeficiente de 
escoamento e considerações ambientais, a par de critérios funcionais, nomeadamente, escolha do período de retorno, limitação das velocidades máximas de 
escoamento superficial e limitação do nível máximo de altura de água nos dispositivos a implementar. 
Sendo que o traçado foi, desde o início, estabelecido tendo em atenção, para além de aspetos de ordem geométrica, geotécnica e ambiental, as condicionantes 
de drenagem de modo a que fosse possível estabelecer um sistema coerente e integrado, o estudo incidiu fundamentalmente sobre o sistema drenante 
superficial, com base no conhecimento das características hidrológicas e hidrogeológicas da zona interessada, tendo presente que a nova infraestrutura 
rodoviária se insere numa vasta área de uma rede hidrográfica densa, com cursos de água reduzidos ou efémeros, mas numerosos, e onde há a destacar, 
pela sua importância, o Rio Seco, que se desenvolve na sua generalidade paralelamente ao traçado, e as linhas de água suas subsidiárias, e que interessam 
ao traçado, como as ribeiras de Gaifona, dos Machados, do Fialho e da Alface. 
Quanto às linhas de água adstritas às passagens hidráulicas, previu-se, face às condições locais, à sua adequada limpeza/regularização, no conveniente. 
Para a definição das passagens hidráulicas efetuaram-se estudos específicos, visando nomeadamente: 

 o cálculo dos caudais de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos, face às características hidrológicas previstas para a região e onde 
se teve em atenção ao regime torrencial das linhas de água e ao caudal sólido por elas arrastado; 

 a escolha mais adequada para a sua implantação; 
 a escolha do tipo de secção a adotar; 
 a verificação do seu funcionamento hidráulico; 
 o cálculo e pormenorização das estruturas. 

Foi excluído do estudo o dimensionamento da secção de vazão referente às ribeiras da Gaifona, dos Machados, do Fialho e da Alface, já que são 
transpostas por obras existentes, pontões, que evidenciam desempenho adequado face aos caudais que mobilizam. Refira-se, em qualquer caso, que estas 
obras não serão objeto de qualquer intervenção ao nível da estrutura face ao alargamento da plataforma.  
Drenagem transversal 
Com o estudo hidráulico realizado pretendeu-se definir as características das passagens hidráulicas a implantar, e a respetiva capacidade de vazão, face às 
linhas de água em presença ou para o atravessamento de água de escorrência superficial proveniente da plataforma e áreas adjacentes (incluindo passeios, 
quando existentes). 
O reconhecimento dos locais de travessia teve em vista avaliar (entre outros parâmetros) se as condições de escoamento a jusante das futuras passagens 
poderiam determinar o funcionamento dos aquedutos, e ainda se a altura máxima a montante da passagem hidráulica, para a qual se admite como limite 
máximo um valor de 1.35 D (sendo D o diâmetro ou altura do aqueduto), poderia implicar prejuízos nas áreas circundantes. 
Ao longo do troço são atravessadas diversas linhas de água, a sua maioria linhas de água de carácter torrencial sem índice hidrográfico/classificação decimal. 
As linhas de água principais atravessadas, sem que exista qualquer intervenção nelas, listando-se de seguida: 

 km 1+285- Ribeira de Gaifona; 
 km 2+332 – Ribeira dos Machados; 
 km 3+500 – Ribeira do Fialho;  
 km 6+600 – Ribeira da Alface. 
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Salienta-se ainda a proximidade entre o km 2+300 e o km7+600 (aprox) do Rio Seco (desenvolvimento paralelo ao traçado sem o  intersetar). 
Drenagem transversal 
As obras de drenagem transversal projetadas, apresentam as seguintes características: 

a) Aquedutos tubulares de betão com os diâmetros interiores de 1,00, 1,20, 1.50 e 2.00 metros;  
b) Bocas de entrada e saída normalizadas; 
c) Órgãos de dissipação de energia e proteção contra a erosão; 
d) Valas de desvio e/ou de regularização de linhas de água naturais; 
e) Abertura de valas na continuidade de PH. 

De seguida apresenta-se a localização das PHs do projeto: 
Quadro 1 – Características Principais da Drenagem Transversal 

PH Localização PH Localização PH Localização PH Localização 

0-1 0+384 2-2A 2+793 4-1 4+417 Pontão Alface 6+594 

0-2 0+465 2-3  2+842 4-2 4+605 7-1 7+104 

0-3 0+825 2-4 2+939 4-3 4+780 7-2 7+207 

1-1 1+150 3-1 3+150 4-4 4+960 7-2A 7+325 

Pontão Gaifona 1+283 3-2 3+368 5-1 5+108 7-3 7+660 

1-2 1+485 Pontão Fialho 3+500 5-2 5+292 7-4 7+698 

2-1 2+047 3-3 3+660 5-3  5+495 723-1 723+100 

Pontão Machados 2+332 3-4 3+976 5-4 5+591 
 

2-2 2+693 4-1A 4+220 5-5 5+894 

As PH referentes às ribeiras da Gaifona, dos Machados, do Fialho e da Alface, já são transpostas por obras existentes, pontões, que apresentam 
desempenho adequado face aos caudais que mobilizam, não tendo qualquer intervenção ao nível da estrutura face ao projeto.  
Refira-se, ainda, que a montante da designada PH 4-4 (km 4+960), houve necessidade, e foi aconselhável, face a caminho existente, ao caudal em presença 
e ao sentido de escoamento, e perante os condicionantes locais (aproximação de edificações, nomeadamente), proceder a conveniente canalização da linha 
de água, o que veio a configurar um sistema integrado, e interligado, de tubagens, com “descarga” final na referida PH. Tal sistema consubstancia, na prática, 
a implantação de três troços interligados entre si por adequadas caixas de receção, com interligação final à PH. 
 
Drenagem longitudinal 
Em complemento à drenagem transversal e com o objetivo de evitar que o pavimento possa ser afetado pelas águas caídas na plataforma ou zonas adjacentes, 
efetuou-se o estudo do sistema de drenagem da plataforma. 
 
Terraplanagens  
Escavações 
O traçado em estudo desenvolve-se aproximadamente à cota da plataforma rodoviária a requalificar e apresenta no geral um perfil misto de aterro e escavação, 
até sensivelmente ao km 6+000.  A partir deste e até ao final do traçado, ou seja, km 7+718 o traçado desenvolve-se à cota da plataforma atual da EN2. 
Os trechos da plena via em escavação situam-se nos troços variantes a realizar entre os km 0+125 ao km 0+425 (1º troço variante) e entre 1+025 e km 1+250 
(2º troço variante), incluindo as rotundas 1 e 2. Apresentam alturas máximas de 1,30m e 3,0m, respetivamente. As escavações a realizar na zona de implantação 
das rotundas são também modestas. 
As restantes escavações ao longo do traçado resultarão do alargamento e ripagens pontuais da plataforma e corresponderão a reperfilamentos dos taludes de 
escavação existentes, no sentido crescente da via. Das várias ripagens preconizadas destacam-se as escavações a realizar nos taludes existentes entre os 
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km 2+425 e km 2+625 e entre os km 3+725 e km 3+775. Todas as escavações a realizar apenas exigem meios mecânicos de desmonte (lâmina, balde e 
ripper). 
 
Aterros 
O traçado em estudo desenvolve-se aproximadamente à cota da plataforma rodoviária a requalificar e apresenta no geral um perfil misto de aterro e escavação. 
Os aterros previstos ao longo do traçado servirão essencialmente para o alargamento da plataforma rodoviária, localizando-se maioritariamente no sentido 
descendente da via, e com alturas máximas de 1,0m. 
No que concerne às rotundas, ramos e restabelecimentos existirão aterros com alturas máximas médias de 1,0m, sendo exceção as rotundas 5, 6 e 7 em que 
os aterros apresentarão alturas de 3,0m. 
No caso dos 2 novos troços variantes os aterros a desenvolver apresentarão alturas modestas a variar entre 1,5m a 2,50m.  

 

7.1 PROJETO – ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO 
Os trabalhos de construção civil que constituem este Projeto são constituídos essencialmente por: 

• Instalação do(s) estaleiro(s) de apoio à obra; 

• Desmatação e decapagem de áreas específicas de intervenção; 

• Movimentos de terras. As escavações a realizar apenas exigem meios mecânicos de desmonte (lâmina, balde e ripper). 
Admite-se, contudo, que em escavações de maior altura, na dependência direta dos maciços grauvacóides rochosos, decompostos a muito alterados 
e fissurados, para além dos meios mecânicos de desmonte (lâmina, balde e ripper), venha a ser necessário mobilizar outro tipo de equipamentos, 
nomeadamente martelos hidráulicos pesados e, eventualmente explosivos. A utilização destes materiais para a construção de aterros poderá 
obrigar, ainda, a um trabalho complementar de preparação por demolição de blocos (estaqueamento); 

• Obras de drenagem (escavação, execução de novas passagens hidráulicas), execução de órgãos de drenagem longitudinal e transversal, execução 
de órgão complementares de drenagem; 

• Pavimentação, fresagem e remoção de camadas de pavimentos existentes; 

• Instalação de serviços de interesse público ou reposição dos afetados (Redes iluminação Pública, Fornecimento e colocação de lancis em passeios, 
ilhéus e separadores). 

• Fornecimento, colocação e levantamento de sistema de sinalização e segurança existentes.  
 

7.2TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA  
A calendarização do Projeto prevê os seguintes tempos de execução: 
 Fase de construção – prevê-se que esta fase vá demorar cerca de 12 meses. 

 Fase de exploração – Sendo o projeto referente a uma rodovia, é intenção do Proponente (INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.) que a rodovia esteja em 
exploração o maior tempo possível. É ainda intenção do Proponente proceder, durante a fase de exploração, a todas os trabalhos de reparação 
manutenção da via.  
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8 . C O M O  F O I  E L A B O R A D O  O  E I A   

O EIA foi elaborado em conformidade com as premissas legais em vigor, que estabelecem as regras a que devem obedecer, em termos gerais, as peças que 
integram os Estudos Ambientais e todos os documentos que o compõem. O Resumo Não Técnico do EIA seguiu o previsto no documento “Critérios de Boa 

Prática para o RNT” editado pela APAI - Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente em 2008. 
O EIA pretendeu assim atingir os seguintes objetivos fundamentais: 

• Proporcionar os elementos necessários para uma informação clara, sintética e fundamentada do Projeto; 

• Caracterizar a situação ambiental atual com base nos elementos disponíveis; 

• Identificar os impactes mais relevantes que o Projeto a implementar irá provocar no ambiente; 

• Propor medidas de mitigação dos impactes negativos detetados, por forma a reduzi-los, ou se possível, evitá-los; 

• Elaborar planos de monitorização, caso estes sejam necessários. 
No EIA procedeu-se à descrição do Projeto e à identificação dos aspetos e áreas mais sensíveis, com base nas visitas de campo efetuadas e nos elementos 
bibliográficos disponíveis. Realizou-se também, a caracterização do ambiente afetado pelo Projeto e a evolução do ambiente na ausência do mesmo. Na 
identificação e avaliação de impactes pretendeu-se obter informação necessária para prever as eventuais consequências negativas e/ou positivas da 
implementação do Projeto. Após a identificação dos impactes ambientais negativos propõem-se recomendações e medidas de minimização a implementar nas 
diversas fases do Projeto (fase de construção, exploração e desativação). Estas medidas terão como objetivo reduzir (minimizar) as alterações provocadas no 
ambiente do local o Projeto, bem como da região em estudo. 
A hierarquização dos descritores ambientais - Muito Importantes, Importantes e Pouco Importantes - decorre das características e local de implantação do 
Projeto. 

• Descritores Muito Importantes: Biodiversidade e Património. 

• Descritores Importantes: Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo, Componente Social e Saúde Humana, Ambiente Sonoro, 
Solos e Usos do Solo, Recursos Hídricos; Geologia e Geomorfologia, Paisagem e Qualidade do Ar. 

• Descritores Pouco Importantes: Clima e Alterações Climáticas e Resíduos. 
Após a identificação dos impactes ambientais negativos, foram propostas medidas de minimização. Estas medidas de minimização servem para reduzir 
(minimizar) os impactes ambientais negativos. Por último, o EIA propõe-se a realização do Acompanhamento Ambiental e Arqueológico da Empreitada a ser 
materializado no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). Por forma a se verificar os principais impactes negativos previstos no EIA, considerou-
se necessário o acompanhamento ambiental da Empreitada. Apesar dos impactes esperados negativos não serem muito significativos, considerou-se, por 
forma a avaliar/verificar os impactes identificados no EIA, a implementação de Programas de Monitorização específicos para os fatores ambientais 
Biodiversidade e Recursos Hídricos Subterrâneos. Para a biodiversidade prevê-se a monitorização na fase de exploração do novo traçado dos seguintes 
parâmetros: 1. Mortalidade das espécies por atropelamento; 2.Eficácia das passagens hidráulicas como passagens de fauna; 3.Controlo de flora invasora; 4.
Desenvolvimento de comunidades autóctones locais. Para os recursos hídricos prevê-se a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos em diversos 
pontos de águas (poços) ativos na proximidade do traçado. Prevê-se numa primeira fase a monitorização (denominada da situação de referência) antes do 
início da fase de construção, por forma a se verificar o estado atual dos pontos de água. Prevê-se a monitorização na fase de construção, 1 (uma) Campanha 
de Monitorização durante a fase de terraplenagem (onde poderá haver rebaixamento do nível freático), 1 (uma) Campanha de Monitorização durante a fase de 
colocação da pavimentação e outra campanha na fase final da fase de construção. 
Serão realizados relatórios com análise dos dados recolhidos nas campanhas de amostragem, complementada com análise das alterações ocorridas nos poços 
existentes na envolvente ao traçado, devendo ser acionadas, caso se justifica, medidas de minimização adequadas caso a caso. 
Por fim, está prevista a monitorização dos recursos hídricos subterrâneas na Fase de Exploração, prevê-se Campanhas bianual, uma campanha dever-se-á 
realizar no período húmido, em Janeiro ou Fevereiro, e outra no período seco, em Julho/Agosto. A periodicidade das campanhas será reequacionada, em 
função dos resultados obtidos nos dois primeiros anos. 
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9 . E S T A D O  A T U A L  D O  A M B I E N T E   

O descritor Biodiversidade teve por objetivo a caraterização dos sistemas ecológicos nas suas componentes de flora e vegetação, habitats naturais e 
seminaturais e fauna, com destaque nas comunidades caraterizadoras locais, como nos habitats ou espécies de maior sensibilidade ou interesse 
conservacionista. A área de projeto foi analisada de acordo com o seu enquadramento geográfico e biofísico. Foi, também, analisada a inserção ou proximidade 
de áreas classificadas, de maior valor ou sensibilidade ecológica. Consideram-se os seguintes aspetos na caracterização da situação atual: 

 Reconhecimento no terreno da área projeto; 
 Consideração dos ecossistemas potenciais presentes através da análise do conhecimento existente em termos regionais; 
 Identificação de valores naturais importantes para conservação e de áreas sensíveis dentro da área de projeto; 
 Identificação dos principais impactes inerentes ao projeto e de possíveis medidas de mitigação dos mesmos. 

O reconhecimento de campo teve por base a planta geral do projeto. O trabalho de campo decorreu nos meses de maio de 2019 e de junho de 2021.  As 
épocas de campo foram favoráveis ao reconhecimento de várias espécies florísticas e faunísticas, apesar de estreitos períodos de amostragem não refletirem 
por si só a composição e dinâmica das comunidades presentes.  
De seguida apresentam-se as considerações mais relevantes, no que diz respeito à Biodiversidade. 
O traçado em estudo a requalificar não se integra dentro de nenhuma área classificada. Contudo, destaca-se a proximidade (a cerca de 3 km para norte / 
noroeste) dos limites da Zona Especial de Conservação (ZEC) do Barrocal (a noroeste do traçado) e quase equidistante (a norte do traçado) a ZEC e a ZPE do 
Caldeirão, cujos limites são coincidentes (áreas classificadas no âmbito do Plano Setorial da Rede Natura 2000). 
A área de implantação identifica-se essencialmente com os aspetos caraterizadores do Barrocal, apresentado solos calcários, e sendo predominante ao longo 
do traçado a presença de pomares dos pomares de sequeiro tradicionais, com maior ou menor grau de intervenção. Como a área de implantação de projeto 
acompanha essencialmente o traçado da EN2 existente, concentra à sua volta as edificações locais (habitações, agrícolas e serviços). 
De uma forma geral, o traçado parte de uma área mais naturalizada, na proximidade de São Brás de Alportel, a cotas aproximadamente de 200m, com presença 
de matagais, edificações dispersas e pomares abandonados ou com baixo grau de intervenção. Avança para áreas progressivamente mais humanizadas, a 
cotas mais baixas (terminando aproximadamente à cota dos 50m) com progressivamente maior grau de exploração dos terrenos, até à presença de explorações 
de maior intensidade, pomares em monocultura como os olivais, os amendoais ou as fruteiras de regadio (pomoideas, prunoideas, citrinos) às plantações de 
vinha e as hortícolas de ar livre, na proximidade de Estói. 
Estão presentes várias linhas de água temporárias, de caráter torrencial, que apenas apresentam água nos períodos do ano com maior pluviosidade. Destaca-
se o rio Seco que acompanha o traçado em grande parte do troço estudado e o atravessamento de algumas linhas seus afluentes, nomeadamente a ribeira da 
Gaifona, a ribeira do Fialho e a ribeira da Alface. As linhas de água, contudo, apresentam, na generalidade, perturbação significativa, desenvolvendo-se sob 
canavial e na ausência de vegetação ripícola que lhe deveria ser caraterística. A cana Arundo donax é uma espécie exótica de caráter invasor que se difundiu 
por todo o país e que encontra região do Algarve condições muito favoráveis à sua ocorrência, ameaçando os ecossistemas aquáticos locais. 
O traçado estudado apresenta-se na sua maior parte, e sobretudo na área final, com margens bastante humanizadas. A EN 2 concentra à sua volta habitações, 
parcelas agrícolas e serviços.  
Flora e Vegetação 
No início do traçado, destacam-se algumas áreas de matos mais altos e densos, acompanhando o maior declive do terreno. 
Estes matagais constituem as etapas de sucessão ecológica mais desenvolvidas na área de projeto. A espécie destacadamente dominante é a aroeira Pistacia 

lentiscus com grande cobertura.  Destaca-se a ocorrência de tomilhais do tomilho-de-Creta Thymbra capitata. A giesta endémica Genista hirsuta algarbiensis 
encontra-se presente com frequência. 
Os pomares de sequeiro tradicionais dominam a área de projeto, sendo aqui predominante a alfarrobeira Ceratonia siliqua, que surge acompanhada em 
combinações variáveis pela oliveira Olea europaea, a amendoeira Prunus dulcis e/ou a figueira Ficus carica.  
Na fase final do traçado, na proximidade de Estoi surgem pomares em modo mais intensivo, em monocultura como os olivais, os amendoais ou as fruteiras de 
regadio (pomoideas, prunoideas, citrinos) às plantações de vinha e as hortícolas de ar livre. 
Habitats de Interesse comunitário 
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Os matos presentes na área de estudo correspondem ao habitat 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos, predominantemente no subtipo 5330pt5 - 
Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos. Pontualmente pode estar representado o subtipo 5330pt7 – Matos baixos calcícolas, contudo este ocorre 
sempre na orla ou em mosaico com o anterior e não apresenta cartografia diferenciada. 
No âmbito da realização do EIA, foi elaborada cartografia específica referente à localização do habitat 5330, foram destacados pontos onde foi observada 
Genista hirsuta ssp. algarbiensis. A espécie é localmente frequente e é provável que esteja presente ao longo de toda a área de matos identificada. 
Flora Invasora 
Da análise efetuada no EIA, destacaram-se as espécies consideradas exóticas invasoras, por constituírem uma ameaça aos ecossistemas locais. São espécies 
que colocadas propositadamente ou inadvertidamente pelo Homem, fora das suas áreas de distribuição natural, deixam de coexistir com os novos habitats de 
forma equilibrada e desenvolvem grande capacidade de expansão e de substituição das espécies nativas (que, por sua vez, foram resultantes de longos 
processos evolutivos). São, na sua generalidade, espécies muito resistentes. A gravidade desta situação é reconhecida pela legislação portuguesa desde 1999 
(através do Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de dezembro), que foi recentemente alvo de uma profunda revisão. O Decreto-Lei nº 92/2019, de 10 de julho, estabelece 
o regime jurídico aplicável ao controlo, à detenção, à introdução na natureza e ao repovoamento de espécies exóticas e assegura a execução, na ordem jurídica 
nacional, do Regulamento (UE) n.º 1143/2014. Foram observadas as seguintes espécies invasoras: a cana Arundo donax, a piteira-brava Agave americana, a 
e a azeda Oxalis pes-caprae. 
Fauna - Apesar de o traçado em análise de desenvolver em áreas que apresentam algum grau de humanização, o facto de prevalecerem as habitações 
dispersas ou mais concentradas ao longo da estrada, e sistemas agrícolas tradicionais de baixa intensidade, proporciona condições para se manterem 
comunidades faunísticas representativas. Os sistemas agrícolas presentes em pequenas parcelas, delimitados em grande parte por muros de pedra, com 
presença de árvores antigas e apresentando muitas vezes estrato herbáceo ou arbustivo desenvolvido, confere grande capacidade de camuflagem, por exemplo 
aos carnívoros, mas é extremamente favorável à presença de todos os grupos de vertebrados terrestre (anfíbios, répteis, aves e mamíferos).  
Anfíbios -  A presença deste grupo dentro da área de projeto encontra-se associada à disponibilidade de ambientes húmidos. As linhas de água, as áreas de 
encharcamento adjacentes, tanques, poços ou outros pontos de água, servem de suporte para as fases de maior dependência do meio aquático. 
No sul do país, em que mediante condições mais áridas, as comunidades de anfíbios tendem a reduzir-se ou a apresentarem alguma fragmentação. A área de 
estudo apresenta, contudo, condições favoráveis à presença deste grupo faunístico. 
Répteis - Relativamente ao grupo dos répteis, as condições de clima quente e seco, mas ameno, ao longo de todo o ano, tornam o local muito favorável à 
presença das espécies deste grupo. No total foi identificada a potencialidade de ocorrência de 17 espécies, 13 das quais com ocorrência confirmada na área 
de inserção de projeto. Destaca-se a ocorrência potencial do cágado-mediterrânico Mauremys leprosa, espécie incluída nos anexos II e IV da Diretiva Habitats. 
Esta espécie ocorre em zonas de remanso de charcos e de ribeiros, mas ressalva-se a relativa degradação das linhas de água presentes. 
Aves - Foram consideradas 87 espécies com ocorrência confirmada ou potencial, que se justifica essencialmente pelas áreas de pomares de sequeiro e 
matagais ocorrentes. A proximidade da EN2 já existente e a perturbação decorrente da sua utilização e do desenvolvimento de edificado em seu redor, não dá 
espaço a espécies mais sensíveis e dependentes de maiores áreas vitais como seja o caso da águia-de-Bonelli Hieraaetus fasciatus.  Terão maior potencial de 
ocorrência a águia-cobreira Circaetus gallicus e a águia-calçada Aquila pennata, embora evitem áreas fragmentadas. De uma forma geral, a área de estudo 
apresenta comunidades avifaunísticas de médio interesse, que utilizam a área em conjunto com os habitats semelhantes circundantes. As espécies atualmente 
presentes devem integrar maioritariamente espécies de caraterísticas florestais, que beneficiam das áreas de matos altos e de pomares. 
Relativamente aos mamíferos é considerada a ocorrência potencial de 29 espécies de mamíferos. De entre as espécies que apresentam estatuto de ameaça, 
salienta-se o grupo dos morcegos, em que todas as espécies se encontram protegidas pela Diretiva Habitats. Os morcegos-de-ferradura Rhinolophus hipposiderus 
e R.mehelyi, têm ocorrência potencial associada às áreas de matagais, pomares menos intervencionados e linhas de água.  
Bem-adaptadas aos pomares e áreas agrícolas encontram-se o coelho-bravo, a lebre Lepus granatensis e os micromamíferos – ratos e musaranhos. Estas 
espécies constituem espécies base na alimentação das aves de rapina e de mamíferos carnívoros.  
Refere-se que o grupo de carnívoros é um grupo de elevado valor ecológico. As espécies consideradas beneficiam com as áreas de matagais, com a presença 
de pomares, sobretudo com sobcoberto. Foram consideradas a raposa Vulpes vulpes, a doninha Mustela nivalis, a fuinha Martes foina, o texugo Meles meles 
e a geneta Genetta genetta, espécies ecologicamente bem-adaptadas ao mosaico presente na área em estudo. A lontra Lutra lutra apresenta presença potencial 
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associada aos corredores ribeirinhos, apesar de estes não se apresentarem em condições ótimas. Dentro dos ungulados, refere-se o javali Sus scrofa, que 
apresenta atualmente ampla distribuição.  
Tal como no caso das aves refere-se que espécies de elevada sensibilidade e que requerem maiores áreas vitais como o lince-ibérico Lynx pardinus e o gato-bravo 
Felis silvestris estarão potencialmente presentes na serra do Caldeirão mais a norte, mas não na área em estudo. Em síntese, a área de projeto apresenta 
interesse intermédio para o grupo dos mamíferos. 
Áreas Sensíveis - As áreas de maior relevo florístico e faunístico são as que apresentam habitats mais naturalizados, com um maior leque específico associado 
e com possibilidade de ocorrência de espécies com maior interesse de conservação. Dentro da área de projeto foram considerados três níveis de sensibilidade  

 Sensibilidade Alta 
- Áreas de matos mais ou menos densos, que ocorrem em extensão considerável, apresentando interesse florístico e faunístico. Apresentam 

afloramentos calcários. Concentram-se essencialmente na primeira fase do traçado, mais a norte e em serra, em área menos humanizada.  
- Linhas de água que apresentam galeria ripícola e funcionam como corredor ecológico. Salienta-se o atual estado degradação com marcada invasão 

de canas em grande parte dos troços.   
 Sensibilidade Média 

- Pomares de sequeiro com sobcoberto herbáceo ou arbustivo mais ou menos desenvolvido. Apresentam sebes arbustivas desenvolvidas ou 
presença de muros antigos de pedra. Apresentam interesse florístico e faunístico. 

- Linhas de água com galeria ripícola por vezes interrompida e margens mais expostas, com habitats circundantes mais intervencionados. Funcionam 
também como corredor ecológico, mas não conferem o mesmo grau de abrigo para fauna que as anteriores.  

 Sensibilidade Baixa 
- Áreas mais humanizadas, quer urbanas, quer agrícolas mais intensivas (pomares, monoculturas) ou mesmo pequenas áreas industriais. Vegetação 

ruderal ou introduzida, maiores níveis de perturbação para fauna, comunidades de menor interesse de conservação. Corresponde à fase final do 
traçado. 

 
 
Apresenta-se em seguida um resumo das áreas ao longo do traçado consideradas com sensibilidade média e alta. 
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Para a caracterização do Património foi realizado um levantamento bibliográfico, cartográfico e de campo, de modo a se caracterizar o património existente na 
zona do Projeto. Na sequência deste Estudo foram identificadas 10 Ocorrências Patrimoniais (OP) 7 de origem arqueológica e 3 de origem etnográfica nas 
áreas de incidência direta e indireta do projeto, sendo que 7 dessas OP estão referenciadas na base de dados do Endovélico. Neste âmbito, destaca-se a OP1 
(Calçadinha de São Brás de Alportel) que é SIP - Sítio de Interesse Público em conformidade com o decreto n.º 740-AU/2012, DR, 2.ª série, n.º 248, e a OP6 
(Ruínas de Estoi, também designadas “Ruínas Romanas de Milreu”) - Monumento Nacional nos termos do DG n.º 136, de 23-06-1910. 
Conforme mencionado no decorrer do estudo, o traçado não intercepta áreas sensíveis do ponto de vista patrimonial. Ainda que seja constatada esta evidência, 
regista-se a proximidade com a Zona Especial de Proteção da Calçadinha de São Brás de Alportel - SIP - Sítio de Interesse Público, particularmente entre o 
km 0+800 ao km 0+825, sem contundo intersetar e da Zona Geral de Proteção das Ruínas de Estoi, também designadas “Ruínas Romanas de Milreu”, 
classificadas como Monumento Nacional a 250m a Este km 6+700 ao pk 6+800). No entanto, a Zona geral de proteção de 50 metros contados a partir dos 
limites externos do imóvel classificado, encontra-se dentro da área incidência indireta.  
Das Ocorrências Patrimoniais identificadas salienta-se as indicadas de seguida, que serão alvo de medidas de minimização específicas: 

 OP 1 - Calçadinha de São Brás de Alportel, SIP - Sítio de Interesse Público, verifica-se a proximidade da Zona Especial de Proteção (ZEP), 
particularmente entre o km 0+800 ao km 0+825, sem contundo intersetar, razão pela qual a área de incidência da Ocorrência Patrimonial indireta. 

 OP 2 - Machados - área de incidência indireta, fora da área de expropriação, embora sejam visíveis materiais arqueológicos nos taludes dentro da 
área de expropriação. 33m a este do acesso à rotunda 3 (km 1+700). 

 OP 9 - Ponte da Gaifona 1 - Ruína indeterminada. área de incidência direta, dentro da área de expropriação. ao km 1+240. 
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No que se refere à Geologia e Geomorfologia, este traçado desenvolve-se nos terrenos pertencentes à designada “Orla Sedimentar Algarvia” constituída por 
rochas sedimentares datadas entre o Jurássico aos dias de hoje, sendo que na zona final do traçado são intersetadas formações de idade cretácica.A região 
insere-se na Carta Geológica de Portugal nº 53-A (Faro) na escala 1:50 000, onde é possível distinguir duas regiões distintas, uma, mais a Norte, 
predominantemente carbonatada e de idade mesozóica e outra, mais a Sul, dominada por séries arenosas consolidadas ou não, às vezes carbonatadas, de 
idade cenozóica. 
No que respeita ao Património Geológico associado à região e investigados os diferentes registos bibliográficos existentes, incluindo o Geoportal do LNEG 
onde esta informação costuma encontrar-se devidamente catalogada e disponível para consulta, embora reduzido, apresenta grande importância no que 
respeita aos aspetos geomorfológicos, paisagísticos, paleontológicos e industriais que apresenta. Entre os destaques, temos o Bioerma do Morro da Rocha, 
localizado a cerca de 3 km para SE de São Brás de Alportel e Megalapiás no morro do Cerro da Cabeça, situado a cerca de 3 km a Norte de Moncarapacho, 
em ambos os casos distantes do projeto em estudo. Da pesquisa realizada para os Recursos Geológicos, a indústria extrativa da pedra é a segunda mais 
representativa do concelho de São Brás de Alportel, representando um valioso recurso natural do território são-brasense.Também neste setor se registaram 
muitas alterações e constante evolução. Das 31 explorações identificadas no concelho de São Brás de Alportel atualmente apenas 6 estão ativas. Estamos a 
falar do património natural de origens ancestrais. Após consulta de dados de referência, nomeadamente Geoportal do LNEG e Direção Geral de Energia e 
Geologia, constamos apenas a presença na área envolvente ao projeto de Exploração de massas minerais (Pedreiras), que distam aproximadamente 1,9 km a 
oeste do traçado. A aprox. 900 metros a Oeste do km 6+000 do traçado (ver imagem seguinte), verifica-se a presença da Pedreira Nº 5086 de Guilhim, que de 
acordo com as informações recolhidas (pesquisa bibliográfica e entidades contactadas, nomeadamente Câmara Municipal de Faro) encontra-se desativada 
estando a funcionar como uma operação de gestão de resíduos. 
 
No que respeita à caracterização dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos os trabalhos realizados apoiaram-se, sobretudo em dados bibliográficos 
existentes sobre o assunto, complementados com o respetivo levantamento de campo.  
De um modo geral e à escala regional, os cursos de água e ribeiros apresentam uma orientação N-S com raras exceções, como as das Ribeiras das Ondas, 
Asseca e do Tronco, orientadas E-W por razões morfoestruturais. Em termos hidrológicos, a rede de drenagem instalada é praticamente retilínea e com direção, 
sensivelmente, NW-SE e N-S, como se pode reconhecer localmente e com base na carta militar nº607.  São linhas de água de regime sazonal. 
As linhas de água existentes na zona de influência do troço em estudo são afluentes do Rio Seco que se desenvolve com uma orientação sensivelmente Norte-
Sul. Ao longo do troço são atravessadas diversas linhas de água, a sua maioria linhas de água de carácter torrencial sem índice hidrográfico/classificação 
decimal. As linhas de água principais atravessadas, sem que exista qualquer intervenção nelas, são identificadas de seguida: 

 km 1+285- Ribeira de Gaifona; 
 km 2+332 – Ribeira dos Machados; 
 km 3+500 – Ribeira do Fialho;  
 km 6+600 – Ribeira da Alface. 

Salienta-se ainda a proximidade entre o km 2+300 e o km7+600 (aprox) do Rio Seco (desenvolvimento paralelo ao traçado sem o intersetar). 

  
Figuras 4 e 5 - Ribeira da Gaifona - Aprox. ao km 1+283 
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Figura 6  - Rio Seco - Aprox. km 2+300 a 7+600 Figura 7 - Ribeira do Fialho – Aprox. ao km 3+500 

 

  
Figuras 8 e 9 – Pontão sobre a Ribeira da Alface - Aprox. ao km 6+594 

 

  
Figuras 10 e 11 – Pontão dos Machados – km 2+332 (próximo da rotunda 4) 

 
O traçado em estudo insere-se na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve – RH8, que tem uma área total de 5 511 km2 e integra as bacias hidrográficas 
das ribeiras do Algarve incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho. 
Todas as linhas de águas atravessadas intersetadas pelo traçado estão devidamente restabelecidas pela inclusão de Passagens Hidráulicas. 
Em termos de vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas, na área de implantação do projeto em estudo, consideram-se que as formações presentes 
na zona de intervenção – representadas por rochas sedimentares mesozoicas, porosas ou fraturadas, de moderada a baixa permeabilidade – apresentam uma 
Vulnerabilidade Grande – V2. 
O traçado em estudo encontra-se sob dois sistemas aquíferos: 

• Aquífero M8 – S. Brás de Alportel e Aquífero M10 - S. João da Venda - Quelfes. 
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Decorrentes da pesquisa bibliográfica e dos trabalhos de campo realizados, verifica-se que as fontes de poluição atuais no território são decorrentes das áreas 
agrícolas e infraestruturas rodoviárias existentes. Os usos atuais da água na área de intervenção do projeto vão ao encontro do suprarreferido, ou seja o 
principal uso da água é para apoio da atividade agrícola. 
Pela análise da informação recolhida não existe afetação de qualquer perímetro de proteção de águas para abastecimento público. 
Não foram identificados na zona de intervenção direta do projeto outros usos sensíveis, tais como, nascentes, albufeiras e/ou lagoas de lagoas públicas. 
Relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos, o projeto em estudo insere-se Unidade hidrogeológica M – Orla Meridional, localizado no sistema 
aquífero M8 – S. Brás de Alportel.  
Conforme o reconhecimento de campo efetuado, bibliografia consultada, resposta das entidades contactadas nomeadamente ARH Algarve, não foram 
identificados quaisquer pontos de águas (poços, furos verticais) afetados na proximidade do traçado. 
 
Por forma a caracterizar-se o Ambiente Sonoro no local e envolvente do Projeto, foram efetuadas medições acústicas em 5 locais específicos. A localização 
destes 5 locais de medição teve em conta a proximidade dos recetores sensíveis e que estes fossem representativos do ambiente sonoro atual da área em 
análise. Foram deste modo, selecionados os seguintes locais de medição: 

 P1 – Habitações dispersas – km 0+150. - Habitações unifamiliares no concelho de São Brás de Alportel, com 1 piso de altura, localizadas na berma 
esquerda a aproximadamente 6 metros da diretriz da EN2 atual e a cerca de 50 metros da zona de correção do traçado. A envolvente é caraterizada 
por campos agrícolas e cobertos por matos e atividade industrial ligeira. A principal fonte de ruído atual é o Tráfego rodoviário da EN2 (velocidade 
de circulação 90 km/h).  

 P2 – Habitações isoladas ao km 1+210. Habitações unifamiliares no concelho de São Brás de Alportel, com 1 e 2 pisos de altura, localizadas na 
berma direita, a aproximadamente 21 metros da diretriz da EN2 atual e a cerca de 30 metros da zona de correção do traçado. A envolvente é 
caraterizada por campos agrícolas abandonados, mato e atividade industrial e comercial. A principal fonte de ruído atual é o Tráfego rodoviário da 
EN2 (velocidade de circulação 90 km/h). 

 P3 – Machados – km 1+660. Habitações unifamiliares na localidade de Machados, com 1 e 2 pisos de altura, a aproximadamente 10 metros da 
diretriz da EN2 atual. Apresenta uma ocupação semiurbana relativamente consolidada, incluindo atividade comercial. A principal fonte de ruído atual 
é o Tráfego rodoviário da EN2 (velocidade de circulação 50 km/h). 

 P4 - Habitações isoladas ao km 4+990. Habitações unifamiliares no concelho de Faro, com 1 e 2 pisos de altura, localizadas na berma esquerda, a 
aproximadamente 8,5 metros da diretriz da EN2 atual. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas e cobertos por mato. A principal fonte de 
ruído atual é o Tráfego rodoviário da EN2 (velocidade de circulação 90 km/h). 

 P5 - Habitações ao km 7+340. Habitações unifamiliares na proximidade da localidade de Estoi, com 1 e 2 pisos de altura, a aproximadamente 5 
metros da diretriz da EN2 atual. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas e atividade comercial. A principal fonte de ruído atual é o Tráfego 
rodoviário da EN2 (velocidade de circulação 50 km/h). 

P1  P2  P3 

P4  P5 
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Verifica-se que na envolvente próxima da EN2 o ambiente sonoro varia entre o moderadamente e o muito perturbado, em função da distância à EN2, que 
corresponde à principal fonte de ruído existente. 
 
A análise do descritor Ordenamento e Condicionantes ao Uso do Solos baseou-se essencialmente na pesquisa bibliográfica, disponibilizada pela Direção-
Geral do Território, Carta de Ordenamento e Carta de Condicionantes dos Planos Diretor Municipais (PDM) dos concelhos atravessados (São Brás de Alportel 
e Faro). 
De acordo com a planta de ordenamento e planta de condicionantes o projeto em estudo encontra-se nas seguintes categorias de espaços  

 PDM de São Brás de Alportel  
- Espaços Naturais e Culturais - Áreas Florestais de Proteção e Valorização 

 PDM de Faro  
- Espaços Naturais - Áreas de Proteção e Valorização 
- Espaços Urbanos - Espaços Urbanos Estruturantes II 
- Espaços Agrícolas - Condicionado I 

No que se refere às condicionantes ao uso do solo definidas nos PDM´s de São Brás de Alportel e Faro, verifica-se que a afetação de áreas classificadas como 
REN (Reserva Ecológica Nacional) e RAN (Reserva Agrícola Nacional). No que diz respeito REN o traçado em estudo apresenta uma % de afetação relativa à 
área total de intervenção do projeto de aprox. 13%. Já no que se refere à RAN a afetação desce para aprox. 6,5%. 
No decorrer da elaboração do EIA foram contactadas diversas entidades com jurisdição sobre o território, com o intuito de recolher de informação que de alguma 
forma pudessem condicionar o desenvolvimento do projeto. Da resposta dessas entidades não foram apresentados condicionalismos relevantes para o 
desenvolvimento do projeto.  
Verifica-se que ainda que o projeto encontra servidões referente ao domínio público hídrico, derivado das diversas linhas de águas existentes atravessadas 
pelo traçado.  
Conforme já referido, no decorrer da elaboração do presente estudo foram contactadas diversas entidades com jurisdição sobre o território, decorrente desses 
contactos efetuados, com o intuito de recolha de informação para a identificação de áreas e/ou pontos críticos que de alguma forma pudessem condicionar o 
desenvolvimento do projeto, não tendo sido identificados condicionalismos de relevância. 
Não foram identificadas condicionantes ambientais relevantes para a execução do projeto, nem impeditivas do mesmo. Todas as condicionantes ambientais 
identificadas são compatíveis compatibilizadas com o projeto.  
Refira-se ainda que o Plano Regional de Ordenamento do Território (PROTA) do Algarve, considerada como principal intervenção no âmbito regional a “melhoria 

de traçado, alargamento e nova pavimentação de 3 vias estruturantes de acesso ao interior”, referindo-se especificamente à atual EN-2, objeto do presente 
Estudo. 
Ainda de acordo com o PROT Algarve, e pela análise da Estrutura Regional de proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) verifica-se que o projeto em estudo 
não se encontra em nenhum corredor ecológico nem em áreas nucleares. 
No que diz respeito ao o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Algarve o projeto está inserido na sub-região homogénea “Barrocal”. Pela análise 
da carta síntese incluída no PROF Algarve, verifica-se que o presente projeto, encontra-se fora de Corredores Ecológicos, de áreas Classificadas, áreas 
submetidas ao regime florestal e mata modelo. O traçado da EN2 atravessa em alguns locais Espaços Florestais Sensíveis. 
 

 
Nos Solos, recorrendo à cartografia existente na Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural - Cartas de Solos n.º 607, à escala 1:25 000 foi possível 
identificar na área do Projeto os seguintes tipo de solos: 

 São Brás de Alportel 
- Vcd+Arc - Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Calcários, Normais, de calcários 

compactos ou dolomias + Afloramento Rochoso de calcários ou dolomias; 
- Arc - Afloramento Rochoso de calcários ou dolomias; 
- Vc+Pc - Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de calcários; 
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- Vc - Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de calcários; 
- Ec - Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de calcários compactos ou dolomias; 
- Pc - Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de calcários não compacto. 

 Faro 
- Ec - Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de calcários compactos ou dolomias; 
- Pc - Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de calcários não compacto. 
- Vc - Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de calcários; 
- Vtc - Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de outros arenitos. 

Para se proceder à classificação da capacidade de uso do solo, recorreu-se à Carta complementar n.º 607 - escala 1/25 000. Para determinar a classificação 
da capacidade de uso dos solos consideram-se cinco classes A, B, C, D e E. Verifica-se que maioritariamente os solos intercetados pela nova rodovia pertencem 
à classe de solos sem/ou pouca aptidão (15,85 %). Podemos, também, verificar que os solos com aptidão agrícola correspondem somente a 2,48 % do total 
do projeto. 
 
Ao nível dos Usos do Solo e para a área de implantação do Projeto foram definidas as seguintes áreas designadas como:  

• Usos Urbanos; 

• Usos Comerciais / industriais e equipamentos; 

• Usos Agrícolas; 

• Usos Florestais. 
Das classes dos usos registadas, verificamos a grande relevância na acessibilidade a áreas urbanas, comerciais e industriais e pontualmente a áreas e espaços 
agrícolas/florestais. É determinante para estas áreas a integração ao nível de acessibilidade, de acessos dedicados por forma a permitir a manutenção dos 
serviços e dos equipamentos, condicionantes integradas no âmbito do projeto ao nível dos restabelecimentos. Ao nível das acessibilidades e proximidade de 
áreas atualmente diretas ao troço em estudo, por parte de espaços e áreas urbanas, comerciais, industriais e de equipamentos, é constatada a manutenção 
dos acessos na sua plenitude e em conformidade com a situação atual. 
 
No que respeita à Paisagem, e nos termos do Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela 
d'Abreu et al (2004), à escala do território nacional, este troço da EN2 está integrado na Grande Unidade de Paisagem V – Algarve e nas Unidades de Paisagem 
(UP) 125 - “Barrocal Algarvio” e 126 – “Litoral do Centro Algarvio”, entre a serra e o litoral desta região portuguesa.  
Para a UP 125 a referida publicação da DGOTDU refere que a mesma “corresponde a uma extensa faixa, de largura variável, entre a serra algarvia e o litoral, 

que se estende desde Castro Marim até junto do promontório de Sagres e cabo de S. Vicente. Apesar do Barrocal se prolongar para ocidente do limite definido 

para esta unidade, considerou-se que este tipo característico de paisagem era interrompido pela presença de importantes zonas húmidas (ria de Alvor, 

Arade/Odelouca), que lhe conferem características algo distintas. O carácter mais vincado da paisagem do Barrocal encontra-se, numa área central, bem 

representada no concelho de Loulé, que se dilui para este e oeste. O Barrocal distingue-se pela particularidade do seu relevo, o vermelho escuro forte dos solos 

e a frequente presença de afloramentos rochosos que têm grande realce na paisagem pelo contraste das suas cores claras relativamente às tonalidades 

barrentas de onde emergem”. Para a UP 126 a referida publicação considera que “(...) é determinante a presença de espaços edificados, concentrados ao 

longo de urna faixa contínua, sendo mais densos junto ao mar e mais dispersos no sentido do Barrocal. Esta mancha com edifícios de natureza e tipologias 

muito diversificadas, sem coerência e estrutura percetível, confere à paisagem um aspeto claramente desorganizado. Entre Faro e Olhão, na área 

correspondente à antiga campina de Faro, onde existe um aquífero abundante no sopé dos anticlinais calcários, encontra-se uma significativa área de estufas, 

conferindo à paisagem uma imagem de maior artificialização. Nesta antiga campina assiste-se também à proliferação de novos edifícios que se processa de 

modo muito disperso, pontuando a paisagem de forma confusa e aleatória. Esta unidade é bastante plana, estabelecendo-se uma forte relação visual com o 

mar só na proximidade da faixa costeira ou a partir dos pontos ligeiramente mais elevados, a norte, na transição para o Barrocal. A paisagem surge aqui e ali 

ainda pontuada por árvores como a alfarrobeira, a figueira e a amendoeira que sobreviveram à degradação das áreas expectantes em relação ao crescimento 

urbano.” 
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A Estrada Nacional 2 (N2) é a mais extensa estrada portuguesa, totalizando 739,26 quilómetros, e a única na Europa que atravessa um país em toda a sua 
longitude. Com efeito a EN2 é um marco nas acessibilidades rodoviárias em Portugal datada de 1945, celebrando em 2020 os 75 anos de existência e 
constituindo presentemente uma Estrada Património, e um foco de atração turística muito relevante para os 35 Concelhos atravessados.  
O trabalho de campo realizado permitiu individualizar três subunidades de paisagem (SUP), a saber: 

 Subunidade de paisagem 01 - São Brás de Alportel e envolvente serrana; 
 Subunidade de paisagem 02 - Barrocal central; 
 Subunidade de paisagem 03 - Antiga campina de Faro. 

 

 
Figura 12 - Vista panorâmica sobre a SUP 01  

 

 
Figura 13 - Vista sobre a SUP 02: muros de pedra e pomares de sequeiro 

 

 
Figura 14 - Presença de artificialismos na paisagem: Estufas na SUP 03 

 
As três subunidades de paisagem identificadas resultam, na sua generalidade, do cruzamento entre o relevo e a ocupação do solo aliado à vivência do território 
aquando do trabalho de campo efetuado.  
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A sobreposição da área de projeto com a qualidade visual aferida evidencia a afetação de valorações distintas, associadas maioritariamente à tipologia de 
ocupação do solo afetada pela implantação do traçado da nova via. A maior parte do traçado, cerca de 5,6 ha (46,7 % da área de implantação), implanta-se 
sobre zonas de qualidade visual elevada, assumindo as classes de média qualidade visual e muito elevada qualidade visual uma afetação similar, cerca de 2,3 
ha (19 %) da área de implantação do traçado. A restante área de implantação, inferior a 2 ha, correspondente a cerca de 15 % da área de implantação do 
traçado, corresponde à afetação de zonas de baixa e muito baixa qualidade visual. As zonas de implantação do projeto que afetam zonas de maior qualidade 
visual identificam-se entre a rotunda 4 e a rotunda 7, sensivelmente entre os km 3+000 e 4+500. 
A análise efetuada permite concluir que se trata de uma área com uma capacidade de absorção visual elevada, representando as duas classes de valoração 
mais baixa cerca de 63 % da área observada. Genericamente todas as SUP identificadas possuem uma capacidade de absorção visua elevada a muito elevada, 
uma vez que a morfologia do território observado contribui para um baixo grau de apropriação visual generalizado na área em estudo. As áreas de maior 
apropriação/vulnerabilidade visual e consequente menor capacidade de absorção visua localizam-se em pontos específicos do território associados a maiores 
cotas, com maior significância nos quadrantes central e norte da área em estudo. 
Considera-se que, na sua generalidade, a área em estudo apresenta uma sensibilidade visual média correspondendo a esta valoração a maior percentagem 
da área em estudo, cerca de 46 % da sua área, seguida da classe de baixa sensibilidade à qual corresponde cerca de 30 % do território estudado. 
Em suma, a determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade visual no que respeita ao acolhimento de novas ações 
antrópicas, permite-nos sintetizar a área em estudo como possuidora de uma média capacidade paisagística, evidenciando uma vulnerabilidade mediana à 
intrusão de elementos exógenos. 
 
Para a caracterização do descritor Componente Social e Saúde Humana foram definidos dois níveis: a região e o concelho. Em termos de localização 
geográfica, como já referido, a Área de Implantação do Projeto localiza-se na região do Algarve, Distrito de Faro, Concelhos de São Brás de Alportel e Faro, 
nas Freguesias de São Brás de Alportel e União das Freguesias de Conceição e Estoi.  
Foram estudados um conjunto significativo de variáveis e indicadores socioeconómicos como o território e demografia, a estrutura do emprego, atividades 
económicas, a estrutura empresarial e as acessibilidades. Ainda neste âmbito e relacionado com a componente da Saúde Humana, foram abordados as 
infraestruturas de apoio à saúde, o perfil local de saúde e os fatores ambientais de saúde humana - Clima e qualidade do Ar, Qualidade da água e saneamento, 
Alterações climáticas e Ambiente sonoro. 
Da análise efetuada no EIA é possível retirar alguns traços caracterizadores da realidade em presença e que podem ser considerados estruturantes e, como 
tal, subjacentes às tendências evolutivas da área em estudo, destacando-se: 

• As áreas edificadas são dispersas, à exceção dos centros urbanos e respetivas áreas fragmentadas adjacentes, localizadas na faixa litoral 

• O povoamento é induzido por processos de metropolização, nomeadamente a relação entre Faro e os restantes municípios, sendo que as 
acessibilidades (A22 – Via do Infante, EN 125, Aeroporto de Faro, Linha do Algarve) tendem a potenciar a sua proliferação. 

Portugal tem, desde há largas décadas, registado uma forte tendência para um desenvolvimento assimétrico, entre o litoral, mais industrializado, povoado e 
desenvolvido, e o interior, mais ruralizado e com significativa tendência para o despovoamento e a recessão demográfica, condições que, aliás, vão normalmente 
a par uma vez que assentam as suas bases nos mesmos fatores. Contudo, mais recentemente, esta assimetria tem vindo a ser contrariada, podendo hoje 
distinguir-se já a existência de alguns eixos de desenvolvimento no interior do país. Acresce ainda referir que o papel dinamizador que Faro atualmente possui, 
deve-se a fatores propiciadores da criação de novas dinâmicas socioeconómicas, de que se destacam as acessibilidades, com a melhoria da conectividade e 
o alargamento das áreas de influência de certos centros urbanos periféricos, associadas à criação de emprego e à dinamização de atividades económicas, 
nomeadamente na área de serviços e particularmente na vertente do turismo. O Projeto em análise insere-se assim numa região, ou sub-região, que tem sido 
reforçada de forma significativa desta dinâmica, por via da melhoria significativa das acessibilidades e consequente encurtamento de distâncias/tempo de 
deslocação aos grandes centros como Faro. 
No âmbito dos sectores de atividade, e para um total de 12 397 empresas em ambos os Concelhos em 2019, nos diversos setores de atividade, identificamos 
como principal sector de atividade o secundário, logo de seguida o primário a destacar-se na dinâmica regional, nomeadamente nos setores do Comércio por 
grosso e a retalho, Alojamento, restauração e similares, Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares e Atividades administrativas e dos serviços 
de apoio. Já para o setor primário - de agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca, estão contabilizadas cerca de 991 empresas. Em termos de 
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mercado de trabalho, embora se esteja a apresentar um retrato instantâneo, relativo ao mês de janeiro de 2022, pesquisando estatísticas anteriores comprova-
se que, efetivamente, os números do desemprego estão em diminuição quando avaliado o crescimento do número total de desempregados face ao mês 
homólogo (janeiro de 2021). Verifica-se um decréscimo de 24% ao nível da região do Algarve, sendo, no contexto dos Concelhos de Faro e São Brás de 
Alportel, a diminuição também expressiva. Por outro lado, o peso dos desempregados à procura de novo emprego, já habitualmente elevado, também revela 
tendência para diminuir, bem como a proporção de desempregados com menos de 1 ano de inscrição, denotando um contexto de recuperação económica pós 
crise pandémica da COVID19. 
Ao nível da Saúde Humana, os Concelhos de São Brás de Alportel e Faro estão sob jurisdição da Direção Regional de Saúde do Algarve, o qual se divide em 
três Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) – Algarve I Central, Algarve II Barlavento e Algarve III Sotavento. De acordo com esta divisão territorial os 
concelhos de São Brás de Alportel e Faro tem correspondência com o Algarve I Central. O ACES constituído por 19 Unidades Funcionais (UF), das quais 7 
UCSP (Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados), 12 USF (Unidade de Saúde Familiar). Existem 260743 utentes inscritos nesta ACES para 129 médicos 
de família, a que corresponde um rácio de 2021 utentes por cada médico. Tendo por base o Perfil Local de Saúde 2016 do Algarve I Central, apresentam-se 
alguns indicadores considerados mais relevantes no âmbito da presente análise e que permitem caracterizar o perfil de saúde ao nível dos concelhos 
atravessados: 

 De acordo com os dados disponibilizados, considerando o triénio 2013-2015, a esperança média de vida é de 77,3 anos para os homens e de 84,4 
anos para as mulheres, representando uma evolução positiva face aos valores correspondentes de 71,1 e 78,2 no triénio 1996-1998. Na comparação 
com o verificado na Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS A) e no continente, verifica-se um alinhamento dos valores.  

 No Algarve I Central, a mortalidade infantil com valor de 3,6‰ no triénio 2013-2015, está em linha com os valores regionais e nacionais, mas já 
apresentou valores acima em triénios anteriores (máximo de 4,6‰ nos triénios 2008-2010 e 2009-2011), e também já foi mais baixa, 3,4 ‰ em 2004-
2006 

 Verifica-se que o maior peso em termos de mortalidade proporcional corresponde às doenças do aparelho circulatório (30,2% no ACES Algarve I 
Central, em linha com a ARS A e Continente). Seguem-se os tumores malignos (24,4% no ACES Algarve I Central, em linha com a ARS A e 
Continente) e as doenças do aparelho respiratório (11,9 % no ACES em linha com a ARS A e Continente, um pouco abaixo do verificado na ARS A 
e no Continente). 

 A distribuição das causas de mortalidade habitualmente não tem variações significativas de uns anos para outros, mas o ano de 2020 será certamente 
marcado por um acréscimo de mortalidade por doenças infeciosas por consequência da atual pandemia da COVID19. De um modo geral esta doença 
em Portugal tem associado uma mortalidade da ordem de 3,5%. 

 Em relação a morbilidade, de acordo com registo nos cuidados de saúde primários, ao nível do ACES em linha com a ARS A e Continente a mais 
frequente (dezembro 2015) foi a hipertensão (18,2%), seguindo-se alterações no metabolismo dos lípidos (14,0%), perturbações depressivas (6,4%), 
diabetes (6,1%), Doenças dos dentes e gengivas (5,8%) e obesidade (3,4%). Todas as restantes causas representam percentagens inferiores a 3% 

 
A caracterização da Qualidade do Ar, foi realizada com recurso aos dados da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar mais próxima do Projeto em 
estudo é a Estação de “Joaquim Magalhães”, aproximadamente a 8,5 km S do final do traçado em estudo. A estação de “Joaquim Magalhães”, dispõe de dados 
para os seguintes poluentes: SO2, PM2.5, PM10, O3 e NO2. Da análise dos dados apresentado no EIA, verifica-se que todos os poluentes para os anos 
considerados com dados validados/disponíveis (2019, 2018 e 2017) cumprem a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n. º102/2010- Proteção da 
Saúde Humana. 
Do ponto de vista da Rede de Qualidade do Ar, a área em estudo insere-se na Zona do Algarve, zona sul, tendo-se verificado que o índice da qualidade do ar 
global veria de “Muito Bom a “Bom”. 
No que diz respeito às principais fontes locais identificou-se o setor do transporte como a principal fonte poluente, nomeadamente o tráfego automóvel que 
circula na estrada em estudo a requalificar (EN2), principal fonte emissora de NO2, mas também responsável por emissões elevadas de partículas inaláveis 
(PM2,5), compostos orgânicos voláteis (COV) e NH3. 
No que se refere a recetores sensíveis em matéria de qualidade do ar, identificaram-se na envolvente e proximidade imediata da rodovia em estuda a presença 
de diversas habitações. Deste modo, optamos por selecionar 11 grandes áreas de influência da rodovia, associadas de grosso modo às novas intervenções do 
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projeto (novos troços, rotundas, alargamento da plataforma). Foram deste modo, selecionados 20 recetores identificados de seguida. O nível de emissão de 
poluentes atmosféricos junto aos recetores identificados foi estimado através de um modelo matemático designado Caline 4. 

 Área de influência 1 – km 0+180 – R1 (a 4 m Este da rodovia) - associada à rotunda 1 e novo troço a construir 
 Área de influência 2 – km 1+100 – associada à rotunda 2 e novo troço a construir 

- R2 a 12m Oeste da rodovia; 
- R3 a 44m Este da rodovia. 

 Área de influência 3 – km 1+800 – associada à rotunda 3 
- R4 Junto ao Passeio a NO da rodovia; 
- R5 a 88m Este da rodovia. 

 Área de influência 4 – km 2+250 – associada à rotunda 4 
- R6 a 15m Este da rodovia; 
- R7 a 50m Oeste da rodovia. 

 Área de influência 5 – km 3+200 – associada à rotunda 5 
- R8 a 14m NO da rodovia; 
- R9 a 3m SE da rodovia. 

 Área de influência 6 – km 3+800 – associada à rotunda 6 
- R10 a 65m Oeste da rodovia; 
- R11 junto ao passeio a Este da rodovia; 

 Área de influência 7 – km 4+600 – associada à rotunda 7 
- R12 a 12m Oeste da rodovia; 
- R13 junto à Rotunda 7 a Este da rodovia; 

 Área de influência 8 – km 5+300 – R14 a 6m Oeste da rodovia 
 Área de influência 9 – km 6+050 – associada à rotunda 8 

- R15 a 3m Este da rodovia; 
- R16 a 10m Oeste da rodovia. 

 Área de influência 10 – km 6+600 – km 6+850 – associada à rotunda 9 
- R17 a 39m Este da rodovia; 
- R18 ramo da rotunda 9 a Oeste da rodovia. 

 Área de influência 11 – km 7+500 – Fim do traçado. 
- R19 a 16m SE da rodovia; 
- R20 a 23m NO da rodovia. 

 
A caracterização Climatológica da região onde se insere o Projeto foi realizada com base nos dados da Estação climatológica de Faro/Aeroporto, localizada a 
10 km a Sul do final do traçado, com dados referentes ao período de 1971-1995, disponibilizados no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP 
(IPMA). No período compreendido entre 1971-1995 a média anual da temperatura foi de 17,3ºC, onde a média anual da temperatura máxima foi de 22,0ºC e a 
média anual da temperatura mínima os 12,7º C. A média da quantidade de precipitação total registada na estação climatológica de Faro/Aeroporto foi de 509,1 
mm. Na estação Climatológica de Faro/Aeroporto, os ventos predominantes são provenientes são de Noroeste (NO), onde a velocidade média anual do vento 
é de 12,1 km/h. 
 
No que concerne à componente Alterações Climáticas, é importante referir que têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças ambientais, 
sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. No que diz respeito ao presente projeto, e tendo presente que o projeto é uma 
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via rodoviária, consideramos no EIA, para efeitos de caracterização das emissões de GEE, as emissões produzidas pelos veículos automóveis (uma das 
principais fontes de emissão de CO2).  
A nível nacional foi desenvolvida a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) que tem como objetivo a elaboração de projeções 
climáticas, consequentemente a identificação de impactes sobre o território municipal bem como sobre os sistemas naturais e humanos que o compõem. Desta 
forma, o município em estudo pode analisar, desenvolver e implementar um conjunto coerente e flexível de opções de adaptação que permitam ao município 
estar melhor equipado para lidar com os potenciais impactes das alterações climáticas, bem como tomar partido de potenciais oportunidades.  
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC). O projeto em estudo, situado no concelho de São Brás de Alportel e Faro, não se 
encontra abrangido pelo projeto ClimAdaPT.Local. Considerou-se, para efeito de caracterização,  o estudo realizado para o município mais próximo da área em 
estudo que é aderente desta iniciativa, nomeadamente o município de Loulé. 
Desse estudo, retira-se que é expectável, numa projeção temporal de cerca de 80 anos, as seguintes consequências: 

 Diminuição da precipitação média anual; 
 Aumento da temperatura média anual, em especial das máximas; 
 Diminuição do número de dias de geada; 
 Aumento dos fenómenos extremos de precipitação. 

 
Para a área de Resíduos, os municípios de São Brás de Alportel e Faro estão integrados no sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento 
de resíduos sólidos urbanos Algar, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A., (https://www.algar.com.pt/pt/). 
A Algar é uma empresa de referência no setor Ambiental e Tratamento e Valorização de Resíduos, que tem como responsabilidade a concessão do Sistema 
Multimunicipal de Triagem, Recolha Seletiva, Valorização e Tratamento de Resíduos Urbanos (RSU’s) provenientes dos 16 Municípios da região (Albufeira, 
Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de 
Santo António), servindo uma população de cerca de 451 mil habitantes, numa área total aproximada de 5.000 km2. 
O sistema multimunicipal é composto por: 

• 2 Aterros Sanitários; 

• 3 Centrais de Valorização Energética; 

• 8 Estações de Transferência; 

• 13 Ecocentros; 

• 3 Estações de Compostagem de Resíduos Verdes; 

• 1 Central de Tratamento Mecânico; 

• 1 Central de Tratamento Mecânico e Biológico; 

• 2 Centrais de Triagem; 

• 1 Centro de Educação Ambiental. 
 

A nível do projeto o novo Regime Geral da Gestão de Resíduos, Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro, em vigor desde 1 de julho de 2021, refere a 
obrigatoriedade de utilização de pelo menos 10 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-
primas usadas em obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). Refere ainda a obrigatoriedade de elaboração de um Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção (PPGRCD) na fase de projeto e revisão/adequação do mesmo para a fase de construção. No âmbito do 
presente projeto foi elaborado o PPGRCD. 
 
 
 

  

https://www.algar.com.pt/pt/


 

                                                                                  

Projeto de Execução da “EN2 – São Brás de Alportel e Ligação à A22. Requalificação” 

 

Página 28 de 50 

Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico Março 2022 

RV01 www.optimyzer.pt  

 

1 0 . P R I N C I P A I S  E F E I T O S  D O  P R O J E T O  N O  A M B I E N T E   

De uma forma geral o traçado em análise desenvolve-se numa área com relativo interesse para a Biodiversidade, não estando em presença valores 
excecionais. O facto de acompanhar em grande parte o traçado anterior, minimiza os impactes que o projeto acarreta sobre este descritor, pois de uma forma 
geral já se encontram em presença as comunidades adaptadas à presença da via. Tal, não contradiz que esta requalificação não acarreta impactes negativos 
que devem ser atentamente minimizados.  
Os habitats com maior interesse florístico e faunístico, correspondem neste projeto aos matagais mediterrânicos (5330) com presença de Genista hirsuta, que 
constitui um endemismo ibérico, com área de distribuição global restrita, mesmo que sendo frequente dentro da sua área de ocorrência. Estas áreas centram-
se na primeira metade do traçado, na área mais a norte que se insere na serra do Caldeirão. Nestas áreas podem ocorrer impactes pontualmente 
significativos. Ressalva-se que a Genista hirsuta algarbiensis é localmente abundante e que os matos em que se insere estão bem representados na área de 
projeto, são relativamente resilientes, e apenas são afetados no seu limite junto a uma via já existente.  
Salienta-se que o traçado previsto maximiza o  aproveitamento da plataforma existente e do espaço lateral disponível adjacente à faixa de rodagem e a 
minimização de movimentação de terras, reduzindo as consequências negativas sobre os ecossistemas e a biodiversidade. 
Os lanços novos (Variante à Calçadinha e Variante à Gaifona) encontram-se na dependência indireta do traçado existente da EN2, e desenvolvem-se 
relativamente próximo da via existente, distando cerca de 80m a 100m, no ponto de maior distanciamento, o que minimiza as consequências negativas sobre 
a biodiversidade e mais concretamente sobre a fragmentação de habitats. As restantes intervenções ao longo do traçado ocorrem sobre ou nas faixas 
adjacentes da via existente, pelo que a afetação da biodiversidade decorrente será localizada numa área marginal. 
Sucintamente, os principais impactes previsíveis de ocorrer na Biodiversidade, na fase de construção dizem respeito à destruição e fragmentação do coberto 
vegetal presente. São esperados impactes diferenciados em consequência da sensibilidade das zonas a atravessar e dos trabalhos previstos serem realizados.  

• Impactes negativos moderadamente significativos - Sensibilidade Média e Alta - intervenção nos dois novos traçados (Matagais - Variante à 
Calçadinha e Pomares de Sequeiro e Matos - Variante à Gaifona); 

• Impactes negativos pouco significativos - Sensibilidade Média e Alta, com reduzida intervenção (utilização da plataforma existente) [Matos 
desenvolvidos - Via adicional, entre os km 2+430 ao 3+109 (sensivelmente entre as rotundas 4 e 5) e Matos desenvolvidos - Rotunda 6]; 

• Impactes negativos pouco significativos - Sensibilidade Baixa, à partida perante comunidades florísticas e faunísticas de menor interesse 
(Localidades, zonas de agricultura mais intensiva).  

Os outros impactes esperados na Flora (Fragmentação habitats e Efeito-barreira) e Fauna (Perturbação e afugentamento de espécies e Mortalidade por 
Atropelamento ou Colisão) para a fase de construção e para a fase de exploração, são todos pouco significativos  
 
Para o Património e face aos resultados obtidos nos trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica do terreno), 
foram identificadas 10 Ocorrências patrimoniais nas áreas de incidência direta e indireta. As Ocorrências Patrimoniais apresentam condicionantes variáveis, 
que vão desde o nível 1 ao nível 3.   
As Ocorrências Patrimoniais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 têm uma condicionante de nível 1: 

• “Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto” 
o Nota - OP 1 - Calçadinha de São Brás de Alportel, SIP - Sítio de Interesse Público, verifica-se a proximidade da Zona Especial de 

Proteção (ZEP), particularmente entre o km 0+800 ao km 0+825, sem contundo intersetar, razão pela qual a área de incidência da 
Ocorrência Patrimonial indireta.  

A Ocorrência Patrimonial 9 tem uma condicionante de nível 2:  
• “Impacte Compatível - Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto, devendo, mesmo assim, ter o devido 

acompanhamento arqueológico de obras”.  
A Ocorrência Patrimonial 2 tem uma condicionante de nível 3:  

• “Impacte Moderado - Embora não impeça o prosseguimento do projeto, impõe um estudo de diagnóstico prévio do sítio arqueológico, a necessidade 
de uma avaliação da área efetiva dos vestígios e a sua aprofundada caracterização, através da realização de sondagens de diagnóstico”.  
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Os principais impactes, para o descritor Geologia e Geomorfologia, durante a fase de construção prendem-se com as movimentações de terras e a execução 
dos aterros e escavações que vão alterar a fisiografia do terreno. Face ao balanço de terras negativo esperado, será necessário recorrer a depósito 
excendentário de solos. Acresce ainda referir que não foram identificados geosítios que possam ter interesse como património e que o traçado em estudo não 
irá afetar qualquer exploração de recursos minerais e/ou geológicos, pelo que globalmente o impacte esperado é negativo mas pouco significativo. 
 
No que se refere aos Recursos Hídricos superficiais e subterrâneos durante a fase de construção as principais ações potencialmente geradoras de impactes 
negativos estão relacionadas com a modelação do terreno, movimentações de terras (com especial relevância para as escavações), afetação de linhas de 
água existentes, afetação de perímetros de proteção de captação de águas para abastecimento público, compactação dos solos e poluição pontual das linhas 
de águas. No EIA, verificou-se a inexistência de afetação de qualquer perímetro de proteção de águas para abastecimento público, bem como de qualquer 
captação de água para abastecimento público e/ou outras e respetivo perímetro de proteção, verificou-se ainda a ausência de desvio de linhas de águas. Não 
foram identificados na zona de intervenção direta do projeto outros usos sensíveis, tais como, nascentes, albufeiras e/ou lagoas de lagoas públicas. Refira-se 
ainda, que tendo em consideração a altura máxima de escavação prevista de aprox. 3m não são esperados impactes no sistema aquífero presente. Pelo 
exposto, os impactes esperados considerados como negativos, mas pouco significativos.  
No que se refere aos Recursos Hídricos superficiais e subterrâneos para a fase de exploração, os principais impactes ambientais expetáveis derivam dos 
principais aspetos a seguir identificados: 

• Rebaixamento de níveis freáticos, decorrentes da movimentação de terras, nomeadamente das escavações ocorridas durante a construção, nas 
zonas envolventes ao traçado; 

• Alterações devido ao aumento da velocidade de escorrência superficial em consequência da concentração ou aumento de caudais em pontos 
localizados; 

• Aumento das áreas impermeabilizadas (determina a ausência de infiltração imediata no terreno, de uma parte da precipitação e consequentemente 
uma redução na recarga dos aquíferos). 

De acordo com a informação apresentada na caracterização do estado atual do ambiente, o sistema aquífero que eventualmente poderia vir a ser afetado é o 
M8 – São Brás de Alportel, uma vez que as principais ações (escavações) do projeto irão ocorrer na proximidade deste sistema. Ainda conforme a informação 
apresentada relativa a mapas de profundidade, verifica-se que a profundidade do nível da água deste aquífero é inferior a 10 metros para praticamente toda a 
zona Este. Sendo que a zona de intervenção do projeto apresentará, expetavelmente, uma profundidade do nível da água superior aos 10 metros. Assim, tendo 
em consideração o suprarreferido e que a altura máxima de escavação prevista é de 3,0 m entre o 1+025 e km 1+250 (2º troço variante – inclui rotunda 2) não 
são esperados impactes no sistema aquífero referido. 
Outro dos impactes esperados na fase de exploração, diz respeito à degradação da qualidade da água nas linhas de água existentes, proveniente dos poluentes 
gerados pelo tráfego automóvel e que resultam da combustão da gasolina, gasóleo e desgaste de pneus dos veículos. Entre os poluentes mais comuns e 
preocupantes encontram-se os metais pesados (zinco, cobre, chumbo, cádmio, crómio), os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), os óleos e gorduras 
e os sólidos suspensos totais. Pode-se antever que os acréscimos nas concentrações dos contaminantes nos cursos de água recetores, será mais crítica nos 
sectores imediatamente a jusante do ponto de descarga, visto que para os trechos mais a jusante, devido ao poder de diluição e autodepuração dos cursos de 
água, preveem-se acréscimos menores. Assim, por forma a estimar a carga poluente gerada pelo tráfego rodoviário foram efetuadas simulações de acordo 
com o Modelo Driver & Tasker (1990) adaptado para o território nacional (LNEC, 2004).Pela análise dos resultados obtidos, verifica-se que não resultarão 
alterações significativas das concentrações de poluentes nas bacias intercetadas pelo traçado. Deste modo, quando comparados os resultados obtidos com 
os valores máximos recomendados e admissíveis para água destinada a rega e com os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, 
verifica-se que os limites definidos não serão excedidos, assegurando-se a conservação da qualidade dos recursos hídricos.  
 
Os principais impactes associados à alteração do Ambiente Sonoro existente prendem-se essencialmente com o aumento do ruído esperado pelas atividades 
da obra e circulação de maquinaria afeta à mesma. No entanto, não é expetável que esta alteração do ambiente sonoro seja relevante, pelo que os impactes 
esperados, ainda que negativos sejam pouco significativos. No EIA foram realizadas simulações da propagação do ruído para a fase de exploração não 
sendo esperados impactes negativos neste descritor ambiental. 
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Refira-se ainda, que se prevê que o projeto em análise venha a ter impactes positivos em todos os recetores sensíveis localizados na envolvente da rodovia, 
devido à implementação de uma camada de desgaste (pavimento) menos ruidosa, ajuste na diretriz da rodovia e condicionamento da velocidade legal de 
circulação. 
 
No que respeita ao Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo, para a fase de construção/desativação e exploração, os impactes 
ambientais sobre este descritor dizem respeito: 

• Afetação de áreas classificadas/condicionadas nos instrumentos de gestão territorial relevantes ou possibilidade de interferência com disposições 
desses planos. 

• Interferência do Projeto com áreas potencialmente afetas a outros fins ou sujeitas a condicionamentos e restrições de qualquer natureza. 
Decorrente da análise das restrições explanadas nos PDM´s dos concelhos atravessados verifica-se que não foram identificadas condicionantes ambientais 
relevantes para a execução do projeto, nem impeditivas do mesmo e que todas as condicionantes ambientais identificadas são compatíveis compatibilizadas 
com o projeto.  
O Plano Regional de Ordenamento do Território (PROTA) Algarve, considerada como principal intervenção no âmbito regional a “melhoria de traçado, 
alargamento e nova pavimentação de 3 vias estruturantes de acesso ao interior”, referindo-se especificamente à atual EN-2, objeto do presente Estudo. 
Ainda de acordo com o PROT Algarve, e pela análise da Estrutura Regional de proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) verifica-se que o projeto em estudo 
não se encontra em nenhum corredor ecológico nem em áreas nucleares. 
No que diz respeito ao Plano Regional de Ordenamento do Território (PROF) Algarve o projeto está inserido na sub-região homogénea “Barrocal”. Pela análise 
da Carta Síntese do PROF Algarve verifica-se que o presente projeto, encontra-se fora de Corredores Ecológicos, de áreas Classificadas, áreas submetidas 
ao regime florestal e mata modelo. O traçado da EN2 atravessa em alguns locais Espaços Florestais Sensíveis. 
Ao nível das condicionantes ao uso do solo, verifica-se a afetação na área de implantação do projeto das seguintes áreas classificadas como Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e como Reserva Ecológica Nacional (REN). 
De acordo com a análise efetuada no EIA o projeto em estudo irá afetar 25 165 m2 de área REN o que corresponde a aprox. 13% da área total de implantação 
do projeto. Verifica-se ainda que a afetação previsível de Áreas de máxima infiltração é aprox. 15 598 m2 que corresponde a aprox. 8,23% da área total de 
implantação do projeto. No que diz respeito às Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo a afetação prevista é de aprox. 8 510 m2 que corresponde a 
aprox. 4,49 % da área total de implantação do projeto e zonas ameaçadas por cheias é de aprox. 1 057 m2 que corresponde a aprox. 0,56 % da área total de 
implantação do projeto. 
Ressalvando-se, desde já, que face aos ecossistemas afetados da REN, o estudo de drenagem desenvolvido garantirá quer a recolha, quer o correto 
encaminhamento das águas afluentes à plataforma e às zonas suas adjacentes. O projeto de drenagem optou para a área em estudo, e de acordo com as 
recomendações mais recentes sobre o valor dos intervalos de recorrência a adotar em projetos rodoviários, que o dimensionamento hidráulico fosse verificado 
e concebido para um período de retorno genérico de 100 anos. 
Prevê-se ainda que o projeto afete 12 439 m2 de áreas classificas como RAN, o que corresponde a aprox. 6,6% da área total de implantação do projeto. 
Por último, e conforme já referido, no decorrer da elaboração do presente estudo foram contactadas diversas entidades com jurisdição sobre o território, 
decorrente desses contactos efetuados, com o intuito de recolha de informação para a identificação de áreas e/ou pontos críticos que de alguma forma 
pudessem condicionar o desenvolvimento do projeto, não tendo sido identificados condicionalismos de relevância. 
Não foram identificadas condicionantes ambientais relevantes para a execução do projeto, nem impeditivas do mesmo e todas as condicionantes ambientais 
foram compatibilizadas com o projeto. O impacte esperado é negativo e moderadamente significativo (o significado obtido de “moderadamente” é devido à 
afetação de áreas classificadas como REN e RAN). 
 
Para a caraterização dos principais impactes sobre os Solos, prevê-se que ocorram durante a fase de construção, fenómenos de compactação/erosão do solo, 
aumento da área impermeabilizada fruto das movimentações de terras, alteração do balanço hídrico e do padrão de drenagem devido às diversas alterações 
morfológicas dos solos e contaminação do solo com escorrências devido a derrames acidentais de substâncias. Os impactes esperados são negativos, mas 
pouco significativos. Complementarmente, outro principal impacte espetável prende-se com as movimentações de terras, que modificarão localmente a 
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morfologia do terreno. Assim, segundo dados apurados e estimados em Projeto prevê-se ser necessário recorrer a depósito excendentário de solos na ordem 
dos 15 825 m3, tendo em conta o valor da movimentação de terras e a necessidade do seu encaminhamento para vazadouro autorizado, considera-se este 
impacte como negativo, mas pouco significativo. 
Para a fase de exploração, os principais impactes esperados derivam da compactação do terreno, da alteração da topografia (com o consequente aumento dos 
fenómenos de erosão) e a impossibilidade da utilização dos solos para, por exemplo, fins agrícolas.  Assim, verifica-se que maioritariamente os solos 
intercetados pela nova rodovia pertencem à classe de solos sem/ou pouca aptidão (15,85 %). Podemos, também, verificar que os solos com aptidão agrícola 
correspondem somente a 2,48 % do total do projeto, o impacte esperado é negativo, mas pouco significativo.  
 
Os impactes no Uso do Solo resultantes da construção de um Projeto resultam de uma alteração de uso ou da alteração da intensidade de uso existente nas 
zonas de intervenção direta do Projeto e nas respetivas zonas envolventes, por ação indireta e direta. Tendo em conta os usos atuais do solo na área de 
implantação do projeto, verificou-se no EIA a supressão pontual de áreas florestais e agrícolas para a constituição dos taludes e realinhamento do traçado, 
sendo que para as Rotundas verifica-se de forma mais relevante a afetação dos seguintes usos, nomeadamente: 

o Rotunda 1 – Uso Florestal; 
o Rotunda 2 – Uso Agrícola; 
o Rotunda 3 – sem afetação de usos dado que é implantada parcialmente na atual plataforma da EN2; 
o Rotunda 4 – Uso Agrícola; 
o Rotunda 5 – Uso Florestal implantada parcialmente na atual plataforma da EN2; 
o Rotunda 6 – Uso Florestal implantada parcialmente na atual plataforma da EN2; 
o Rotunda 7 – Uso Agrícola implantada parcialmente na atual plataforma da EN2; 
o Rotunda 8 – Uso Florestal implantada parcialmente na atual plataforma da EN2; 
o Rotunda 9 – Uso Urbano e Agrícola (particularmente no restabelecimento) implantada parcialmente na atual plataforma da EN2. 

Destaca-se ainda a manutenção da proximidade a áreas urbanas e edificações do traçado, dado que o projeto de requalificação procurou minimizar tanto 
quanto possível as expropriações adicionais, destacando-se ainda pela sua relevância local o Parque Poetas e a Sede do Grupo Desportivo e Cultural de 
Machados ao km 724+650, no local de implantação da Rotunda 3, cuja compatibilização foi assegurada tendo a sua funcionalidade melhorada, com o reforço 
de áreas de estacionamento e sinalização rodoviária. 
O aumento das áreas a expropriar nomeadamente para as Rotundas 1, 2 e 4, bem como para as Rotundas 7 e 9, potenciará a desanexação adicional de áreas 
agrícolas com a presença de pomares e árvores de fruto (particularmente no caso da Rotunda 7). 
Relativamente aos restabelecimentos para manutenção da acessibilidade local, os impactes decorrentes da construção desta estrutura rodoviária, são 
considerados como positivos e moderadamente significativos. 
 
No que respeita à Paisagem os principais impactes esperados na fase de construção, dizem respeito à alteração da morfologia, devido, nomeadamente, à 
desmatação e destruição da vegetação existente; instalação de áreas de estaleiros, gruas e equipamentos diversos; alterações à morfologia do terreno e pela 
movimentação de terras. São ainda esperados impactes na estrutura da paisagem devido à degradação visual do local de implantação do projeto. 
As movimentações de terras, originando aterros ou escavações, são talvez as principais causas de interferência negativa evidentes, na construção de uma 
infraestrutura rodoviária na paisagem. Também a construção de nove novas rotundas fará alargar a área a afetar a esta estrada, ocupando e construindo novas 
áreas adjacentes, sendo certo que para as rotundas 3, 5, 6, 7, 8 e 9 as mesmas são implantadas parcialmente na atual plataforma da EN2, minimizando assim 
a ocupação de áreas adjacentes. Atendendo às características da morfologia do terreno e às características do projeto não são espectáveis que surjam 
problemas de integração visual. A necessidade de transpor o relevo da região em estudo para implantar os novos trechos desta estrada, para melhoria da 
acessibilidade e segurança, impôs a necessidade de realizar um conjunto de aterros e escavações. As alturas destas novas superfícies não se consideram 
significativas, uma vez que se fixam sempre abaixo de 2 metros de altura. A maior escavação atinge os 3 metros, ao km 1+070. Para os taludes de escavação 
existentes objeto de reperfilamento: entre os km 1+375 e km 1+450, entre os km 2+425 e km 2+600, entre os km 5+375 e km 5+600 e entre os km 5+675 e km 
5+775, a sua pré-existência constitui um impacte nulo, quando enquadrado no âmbito das alterações da morfologia do terreno. 
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Recorde-se que o traçado em estudo desenvolve-se aproximadamente à cota da plataforma rodoviária a requalificar e apresenta no geral um perfil misto de 
aterro e escavação, até sensivelmente ao km 6+000.  A partir deste e até ao final do traçado, ou seja, km 7+718 o traçado desenvolve-se à cota da plataforma 
atual da EN2. Os trechos da plena via em escavação situam-se nos troços variantes a realizar entre os km 0+125 ao km 0+425 (1º troço variante) e entre 1+025 
e km 1+250 (2º troço variante), incluindo as rotundas 1 e 2. Apresentam alturas máximas de 1,30m e 3,0m, respetivamente. As escavações a realizar na zona 
de implantação das rotundas são também modestas. As restantes escavações ao longo do traçado resultarão do alargamento e ripagens pontuais da plataforma 
e corresponderão a reperfilamentos dos taludes de escavação existentes, no sentido crescente da via. Das várias ripagens preconizadas destacam-se as 
escavações a realizar nos taludes existentes entre os km 2+425 e km 2+625 e entre os km 3+725 e km 3+775. 
Os principais impactes, negativos, que se podem identificar, associados à construção e requalificação deste eixo rodoviário, são: 

• Desmatação e desflorestação; 

• Degradação visual da paisagem devido às operações de desmatação e destruição da vegetação natural e cultivada e com a criação de algumas 
superfícies de escavação e aterro, nos novos trechos a construir e nas situações em que o alargamento obrigará à criação destas superfícies; 

• Abate de diversos exemplares arbóreos junto ao traçado por força dos ajustamentos do traçado e implantação das novas rotundas, no âmbito da 
sua requalificação; 

• Surgimento de zonas de descontinuidade, originadas pelas operações de desmatação, aterro e escavação, produzindo a interrupção das relações 
de coerência paisagística estabelecidas entre os diversos elementos e espaços; 

• Alterações na morfologia do terreno, devido à construção de aterros e escavações, com consequente modificação das formas naturais do relevo dos 
locais atravessados, induzindo alterações da profundidade visual na paisagem; 

• Alterações temporárias na utilização e função dos espaços e modificações nas estruturas visuais existentes; Eventual diminuição de visibilidade nos 
locais onde se efetuam os trabalhos de terraplanagem, provocada pelo aumento do nível de poeiras no ar e consequente deposição na envolvente. 
Este facto tenderá a agravar-se nos meses de menor precipitação, correspondente ao período de primavera/verão/outono; 

• Introdução de elementos "estranhos", apesar de temporários, no ambiente tradicional local – maquinaria pesada, gruas, materiais de construção, 
estaleiros, elementos pré-fabricados. 

Considera-se que as escavações e aterros, após aplicação de medidas de minimização, que deverão passar pela execução do projeto de integração 
paisagística, constituem um dos principais impactes ao nível das alterações de morfologia do terreno constituem um dos principais impactes ao nível das 
alterações de morfologia do terreno pelo que são classificados como negativos, mas pouco significativos, sendo moderadamente significativos para as 
zonas de correção do traçado – Variante a Calçadinha e Gaifona Adicionalmente em termos de impactes de Natureza Estrutural e Funcional, globalmente, 
atendendo à dimensão da área de estudo considerada, à tipologia do projeto, uma vez que respeita à requalificação de uma via existente e onde não se verifica 
a implantação de obras de arte cuja volumetria impeça ou condicione a observação e a perceção da paisagem observada considera-se que a extensão do 
impacte se verifica maioritariamente ao nível local, correspondendo a um impacte direto e localizado resultante da afetação dos recursos e/ou ocupações do 
solo que integram a paisagem observada. Refere-se que o projeto foi desenvolvido com o intuito de aproveitamento da plataforma existente e do espaço lateral 
disponível adjacente à faixa de rodagem e da minimização de movimentação de terras. Neste sentido, de acordo com o indicado pelo EIA, optou-se por potenciar 
no caso de ripagem de curvas, escavações em detrimento de aterros e, assim, obviar a eventual construção de obras de contenção de maior complexidade. 

dadas as características do traçado e as características topográficas da área a implantação do traçado no relevo local e o reduzido grau de incompatibilidade 

com a paisagem envolvente, consideramos que o traçado em estudo pode assumir-se como um elemento estruturante da paisagem e não como elemento de 
rutura, dadas as potencialidades de enquadramento visual e paisagístico para os utentes da via. 
Com efeito, do ponto de vista dos utentes desta via, verifica-se que o traçado irá originar impactes positivos e diretos, tanto a nível visual como no conforto da 
condução. Para os utentes deste troço, o desenvolvimento e composição de sequências visuais com qualidade ao longo do traçado ao longo das áreas 
agrícolas, contribui para a otimização do conforto na condução e subsequentemente para a valorização paisagística da zona envolvente, constituindo um fator 
de atratividade para a região. 
A valorização paisagística, será ainda reforçada o respetivo Projeto de Integração Paisagística (PIP), tendente à sua implementação após a conclusão da obra. 
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Com o revestimento vegetal na envolvente da estrada e nas rotundas, visa-se atingir objetivos estéticos, funcionais, económicos e ambientais, como por 
exemplo a localização da vegetação de modo a proporcionar uma boa leitura do traçado, a não diminuir visibilidade ao utente da estrada e a proporcionar 
alguns enquadramentos visuais com interesse, utilizando vegetação adaptada às características locais e com baixo custo de manutenção. 
 
No que respeita aos impactes na Componente Social e Saúde Humana, durante a fase de construção prevê-se a criação de emprego e dinamização de 
atividades, embora temporária e acompanhando principalmente a fase de construção.  
Para os aglomerados envolventes e durante a fase de construção, prevê-se uma dinamização de atividades de apoio logístico às obras de construção, como 
sejam as relacionadas com a oferta de alojamentos e restauração. Assim estes aspetos possuem sinal positivo e são considerados como impactes 
moderadamente significativos. Ainda na fase de construção, é temporariamente expetável uma diminuição do bem-estar das populações residentes 
nomeadamente dos residentes na envolvente do Projeto, pelos impactes a nível sonoro e de qualidade do ar, devido ao aumento do tráfego de veículos ligados 
à obra e aos trabalhos da própria obra, assumindo estes impactes sinal negativos, mas pouco significativos. Ao nível das acessibilidades e mobilidade, a 
construção do Projeto implicará ainda que temporariamente a afetação de acessos. De forma a minimizar os impactes inerentes à realização da obra, 
nomeadamente em termos de desvios de tráfego, deverão adotar-se sempre que possíveis técnicas / processos construtivos e faseamentos de construção que 
garantam o mínimo de perturbação ao nível da circulação rodoviária. Assim, ao nível das acessibilidades e mobilidade os impactes esperados são negativos, 
mas pouco significativos. 
No respeitante à componente da Saúde Humana, os impactes relacionados com o ruído são mais visíveis nas áreas de ocupação habitacional existente na 
envolvente, nas situações de ocupação habitacional que ficarão mais expostas, pela proximidade à zona de obra, ainda assim são considerados negativos e 
pouco significativos, devido ao afastamento de grandes núcleos habitacionais/recetores sensível ao longo do traçado. Atendendo à localização dos recetores 
sensíveis mais próximos se localizarem na proximidade das áreas a intervencionar, considera-se que sejam suscetíveis de serem afetadas de forma sensível 
por emanação de partículas na fase de construção, pelo que se considera a manifestação de impactes negativo e moderadamente significativo. 
Já sobre os efeitos associados a determinantes socioeconómicos, como a criação de emprego e o estímulo à economia local e regional, assumem os impactes 
esperados sinal positivo e significativos. 
Para a fase de exploração, o Projeto poderá surgir como um fator potencialmente dinamizador, ao contribuir para uma eventual criação de emprego, com a 
melhoria das acessibilidades, circulação e segurança para todos os utentes da rodovia e do encurtamento de tempos/distância na ligação à A22 e 
consequentemente à rede viária estruturante da região do Algarve. Com efeito, a dinamização empresarial esperada com a concretização do Projeto, poderá 
constituir uma mais valia para o tecido industrial da região. Este impacte poderá ser permanente face ao número de postos de trabalhos criados nas empresas, 
decorrentes da dinamização comercial expetável. Ainda nesta fase e com a completa conclusão dos trabalhos, os impactes negativos temporários previstos 
para a fase de construção, em particular ao nível da incomodidade, deixarão de se fazer sentir. O resultado será a requalificação de uma infraestrutura rodoviária, 
que potenciará melhoria das acessibilidades e segurança. A exploração do Projeto implicará assim uma transformação relevante, nomeadamente com a 
melhoria das acessibilidades, circulação e segurança para todos os utentes da rodovia e do encurtamento de tempos/distância. A valorização do espaço tenderá 
a refletir-se positivamente em toda a envolvente, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população residente, quer previsível valorização imobiliária 
com a existência de um equipamento estruturante devidamente requalificado, para responder às necessidades das populações. Assim, manifestam-se impactes 
positivos, potenciando a dinamização económica e de desenvolvimento social, o que invariavelmente poderá refletir-se nas características demográficas e de 
povoamento da zona e nas acessibilidades e mobilidade. Assim, é esperado um impacte positivo e moderadamente significativo.  
 
No que respeita à Qualidade do Ar, o principal impacte durante a fase de construção decorre das terraplenagens e circulação e operação de veículos, máquinas 
e equipamentos afetos à obra, no local de trabalho e nas vias de acesso com a emissão de poeiras provenientes das atividades de construção. Este impacte 
esperado será negativo e pouco significativo tendo em conta o número reduzido de recetores sensíveis na proximidade do traçado, a distância aos recetores 
sensíveis e a envolvente da área de implantação. Para a fase de exploração, existirá um incremento de poluentes atmosféricos derivados da exploração da 
nova via rodoviária. Os impactes na qualidade do ar provocados pela exploração do projeto em estudo, foram determinados com base num modelo matemático 
de dispersão de poluentes na Atmosfera. O modelo utilizado foi o CALINE 4, desenvolvido pelo California Department of Transportation (CALTRANS). Dos 
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resultados do modelo verificou-se a que para qualquer dos cenários simulados os valores obtidos são todos inferiores aos valores legislados. Considera-se 
assim, os impactes relacionados como negativos, mas pouco significativos. 
 
Para o Clima, durante as fases de construção e exploração, não se perspetiva a ocorrência de impactes, que, de alguma forma, possam induzir alterações, 
quer ao nível local quer ao nível regional, nas condições climáticas e micro climáticas atualmente existentes. 
Em termos de Alterações Climáticas, importa mencionar que o projeto implica a emissão de gases com efeito de estufa, por parte do tráfego rodoviário. 
Contudo, o afastamento do tráfego rodoviário do centro da cidade, bem como a melhoria das condições de circulação e da expetável modernização do parque 
automóvel, poderá permitir uma diminuição das diminuição das emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Assim, durante a construção são expetáveis 
impactes decorrentes da destruição do coberto vegetal e consequente diminuição do sequestro de CO2, bem como da emissão de Gases de Efeito de Estufa 
em virtude da circulação de veículos afetos à obra, que se consideram ser negativos, mas pouco significativos. Já durante a fase de exploração, são 
previsíveis impactes resultantes das emissões de GEE provenientes do tráfego rodoviário, sendo esperados impactes negativos, mas pouco significativos. 
 
No respeitante aos Resíduos, o principal impacte negativo decorre na fase de construção, associado à produção de resíduos resultantes das atividades de 
construção, estando previsto o acompanhamento ambiental da obra e a verificação/adaptação da aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
construção e Demolição (PPGRCD) elaborado na fase de projeto, consideramos que os impactes sejam pouco significativos.  
Na fase de exploração é previsível a produção de resíduos provenientes dos próprios veículos que circularão na estrada bem como decorrentes das atividades 
de manutenção da infraestrutura rodoviária, nomeadamente: asfalto e produtos de alcatrão, tintas, colas e resinas e, eventualmente, mistura de resíduos de 
construção e demolição. A “produção” deste tipo de resíduos será ocasional, de quantidade muito reduzida, tendo os mesmos, destino final adequado (operador 
de resíduos devidamente licenciado), considera-se o impacte como pouco significativos. 
 
Apresenta-se seguidamente as Cartas Síntese de Impactes, para a fase de construção e exploração. 
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Figura 15 – Carta Síntese de Impactes na Fase de Construção (s/escala) – 1/2 
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Figura 16 – Carta Síntese de Impactes na Fase de Construção (s/escala) – 2 /2 
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Figura 17 – Carta Síntese de Impactes na Fase de Exploração (s/escala) – 1 /2 
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Figura 18 – Carta Síntese de Impactes na Fase de Exploração (s/escala) – 2 /2 
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1 1 . M E D I D A S  D E  M I N I M I Z A Ç Ã O  E  M O N I T O R I Z A Ç Ã O  P R E V I S T A S   

Nos Capítulos 8 e 9 do EIA estão descritos as Medidas de Minimização previstas e os Planos de Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental no âmbito da 
implantação do Projeto. No sentido de sistematizar a informação, apenas se apresentam as principais medidas especificas que devem ser aplicadas a cada 
descritor/temática ambiental, para a fase prévia ao licenciamento, pré-fase de construção, fase de construção e fase de exploração.  
 
APLICÁVEIS NAS FASES DE PREPARAÇÃO PRÉVIA E FASE DE CONSTRUÇÃO  
Estaleiro 

• Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de 
declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. 

Não devem ser ocupados os seguintes locais: 

• Áreas do domínio hídrico; 

• Áreas inundáveis; 

• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

• Perímetros de proteção imediata de captações (neste caso, calculados ou aferidos através da tabela constante do Anexo ao Decreto-Lei n.º 382/99 de 
22 de setembro); 

• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Manchas de solos de elevada aptidão agrícola; 

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

• Locais com presença de sobreiros (Quercus suber) e/ou azinheiras (Quercus rotundifolia) e árvores saudáveis de grande porte; 

• Áreas de ocupação agrícola; 

• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

• Zonas de proteção do património, Áreas com a presença do Habitat 5330. Matos termomediterrânicos pré-desérticos e Genista hirsuta ssp. 

Algarbiensis. 
Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal 
funcionamento. 
Na definição das possíveis localizações para o estaleiro da obra e outras infraestruturas de apoio à obra, deverão ser salvaguardas as condicionantes locais 
anteriormente referidas.  
A localização de estaleiros deve preferencialmente (e se possível) coincidir com zonas já impermeabilizadas / pavimentadas e que não apresentem ocupação 
atual relevante (como por exemplo: em zonas industriais sem atividade, pedreiras desativadas ou estaleiros de outras obras, caso existam). 
Independentemente da localização a selecionar para o estaleiro de apoio à obra, este deverá ser objeto de todas as medidas de minimização especificamente 
aplicáveis, que foram indicadas ao longo do presente documento, entre as quais se enumeram seguidamente as mais relevantes: 

• A eventual desmatação a realizar para a implantação do estaleiro deve restringir-se apenas à área estritamente necessária; 

• Deve ser restringida, tanto quanto possível, as atividades do estaleiro (circulação de pessoas, máquinas e veículos) à área que lhe está afeta; 

• Deve efetuar-se a vedação com tapumes da zona de estaleiros e parque de máquinas, de forma a proteger a população das poeiras e da 
desorganização espacial; 

• Deve proceder-se à realização de aspersão hídrica periódica da área de estaleiro e acessos à obra, principalmente durante o período estival, reduzindo 
assim as emissões de poeiras levantadas por deslocação de maquinaria pesada; 

• Deve ser prospetada previamente a zona de instalação de estaleiro por forma a avaliar o eventual potencial arqueológico; 

• Deve ser garantida a adequada gestão de resíduos em estaleiro atendendo ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, 
elaborado no âmbito do presente projeto; 
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• Deve ser instalado, na zona de estaleiro, um sistema de tratamento dos efluentes gerados no mesmo antes da sua ligação à rede de drenagem 
municipal;  

• Devem ser planeadas e preparadas, no estaleiro, áreas apropriadas para a lavagem de rodados de veículos e de maquinaria afeta à obra (com 
condução dos efluentes resultantes para o sistema de tratamento) e locais impermeabilizados para a realização de determinadas ações como a limpeza 
de máquinas, as mudanças de óleos, o enchimento dos camiões com combustíveis ou a utilização de materiais potencialmente contaminantes. 

• Após a conclusão da obra, a área ocupada pelos estaleiros deverá ser limpa e alvo de descompactação do solo (em caso de zonas não pavimentadas) 
de forma a recuperar mais rapidamente as suas características naturais. 

Na fase preparatória da obra, cabe ao empreiteiro o cumprimento das medidas suprarreferidas (verificada o seu cumprimento pela Fiscalização das Infraestruturas 
de Portugal, S.A..) e a seleção do(s) locais de estaleiros e das áreas de depósito/empréstimo cabe ao empreiteiro. A seleção do(s) locais de estaleiros terá que, 
obrigatoriamente, ter a aprovação da Fiscalização das Infraestruturas de Portugal, S.A.. 
Biodiversidade 

• Realização de ações de sensibilização ecológica aos trabalhadores, sensibilizando-os para o interesse das áreas classificadas em que se encontram, 
diferenciando as principais espécies de vegetação autóctone (a preservar) ou alóctone invasora (a controlar), assim como a evitar a mortalidade 
acidental de fauna presente. 

• Preservação da vegetação natural, que constitui habitat para fauna, fora das áreas de intervenção direta do projeto. Não devem ser afetadas 
desnecessariamente outras áreas que as que vão ser alvo de intervenção. Toda a circulação de máquinas e trabalhadores deve estar circunscrita aos 
caminhos existentes ou a construir. 

• As linhas de água devem ser salvaguardadas de eventuais afetações negativas. Qualquer intervenção nos pontões existentes e nas PHs a substituir 
ou colocar, devem evitar a afetação da linha de água ou de vegetação ripícola presente. 

• As linhas de água devem ser salvaguardadas de eventuais afetações negativas. Qualquer intervenção nos pontões existentes e nas Passagens 
hidráulicas a substituir ou colocar, devem evitar a afetação da linha de água ou de vegetação ripícola presente. 

Património Cultural 

• Prospeção sistemática da área de escavação antes e depois de se proceder à desmatação até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais 
dos solos removidos e acompanhamento Arqueológico de todas as ações de revolvimento de terras até ao substrato rochoso ou arqueologicamente 
estéril na área do projeto, incluindo as zonas de empréstimo, vazadouro e estaleiro. Todas as zonas de estaleiro, vazadouro e empréstimo, a serem 
utilizadas durante o projeto, deverão ser prospetadas pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico da obra.  

• A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos durante o acompanhamento nas áreas de intervenção obriga à suspensão imediata dos trabalhos 
no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta 
situação pode determinar a adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentada uma Nota Técnica com a descrição, 
avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios 
arqueológicos conservados e que venham a ser afetados de forma irreversível têm que ser integralmente escavados. 

Estão ainda previstas medidas de minimização específicas para 3 ocorrências patrimoniais, sendo as mesmas indicadas de seguida. 

• Ocorrência Patrimonial 1 - Prospeção sistemática de toda a área de afetação da Ocorrência Patrimonial antes e depois de se proceder à desmatação 
até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos removidos e acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os 
revolvimentos de terras vegetais. Realização de memoria descritiva da Ocorrência e descrição gráfica. Sinalização e vedação com recurso a fita 
sinalizadora da Ocorrência Patrimonial quando aplicável com afetação indireta para que não sofra nenhum tipo de afetação direta pela circulação de 
pessoas e maquinaria. É ainda recomendado o levantamento gráfico e fotográfico exaustivo. 

• Ocorrência Patrimonial 2 - Realização de sondagens de diagnóstico em todos os sítios arqueológicos que venham a sofrer um tipo de afetação direta 
de forma a avaliar a sua relevância científica. 

• Ocorrência Patrimonial 9 - Prospeção sistemática de toda a área de afetação da Ocorrência Patrimonial antes e depois de se proceder à desmatação 
até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos removidos e acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os 
revolvimentos de terras vegetais. Realização de memoria descritiva da Ocorrência e descrição gráfica. 
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Recursos Hídricos 

• Deverá ter-se um cuidado especial nos trabalhos em estaleiros e com a maquinaria, de forma a evitar o derramamento de óleos, combustíveis e outros 
poluentes nas linhas de água ou na sua proximidade. 

• Caso ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 
absorvente adequado, devendo ser providenciada a remoção dos solos afetados e seu encaminhamento para destino final por operador licenciado. 

• Cuidado na execução das obras na proximidade das diversas linhas de água existentes por forma a minimizar eventuais afetações destas. 
Ambiente Sonoro 

• As operações de construção mais ruidosas, apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00, em conformidade com a legislação em vigor. 

• Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra. 
Solos e Usos do Solo 

• Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada 
em todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e de acordo com as características do mesmo. 

• Tomar medidas para reduzir a formação de poeiras e lamas nos pavimentos e áreas pedonais, na fase de construção, pela aspersão regular dos 
percursos de obra e pela limpeza e lavagem de rodados na transição para áreas pavimentadas. 

• Os trabalhos associados à execução da obra deverão ser planeados de forma a minimizar os conflitos com a atividade agrícola na zona de intervenção, 
levando em consideração o calendário agrícola e o estado das culturas. No caso do olival deverá ser permitida a colheita das azeitonas por parte dos 
proprietários, nos meses de novembro e dezembro, antes do corte das oliveiras. 

Paisagem 

• Durante a fase de obra deverão ser asseguradas restrições a áreas a desmatar/desarborizar e reintegração de áreas funcionais após a fase de 
construção.  

• O corte/desbaste seletivo de vegetação deverá atender, tanto quanto possível, à salvaguarda das espécies autóctones. 

• Implementação do Projeto de Arquitetura Paisagística. 
Componente Social e Saúde Humana 

• Realização de ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras, 
relativamente às intervenções suscetíveis de causar impactes ambientais e as medidas minimização a implementar, designadamente normas e 
cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

• Durante a fase de construção, deverão ser garantidas as normais condições de acessibilidade à população local, nomeadamente ao nível de limpeza, 
desobstrução das vias e manutenção adequada dos acessos. 

• Facultar alternativas válidas ao maior número possível de atravessamentos condicionados por motivos de obra. 

• Durante a fase de construção, deverão ser garantidas as normais condições de acessibilidade à população local, nomeadamente ao nível de limpeza, 
desobstrução das vias e manutenção adequada dos acessos, particularmente nestes locais: 

o Espaços comerciais / industriais / equipamentos 
 Acesso ao Posto de abastecimento incluindo lavagem de viaturas ao km 0+100 – Rotunda da Calçadinha (lado direito);  
 Acesso a Oficina ao km 0+200 (lado esquerdo) – zona de novo traçado; 
 Acesso a Serralharia ao km 1+230 (lado esquerdo) - imediações da Rotunda 2 e zona de novo traçado; 
 Acesso ao Parque Poetas na localidade de Machados ao km 1+650 (lado esquerdo) - imediações da Rotunda 3; 
 Acesso ao Grupo Desportivo e Cultural de Machados ao km 1+680 (lado direito) – imediações da Rotunda 3; 
 Acesso ao Centro de Inspeções e Casa de Repouso e Saúde São Brás (Equipamento) ao km 1+900 (lado direito e esquerdo); 
 Acesso ao Espaço comercial de Antiguidades ao km 3+750 (lado esquerdo) a 200 metros da Rotunda 6; 
 Acesso à Unidade fabril ao km 4+500 (lado direito) a 150 metros da Rotunda 7; 
 Acesso à Unidade fabril desativada entre km 4+650 a km 4+750 (lado direito); 
 Acesso ao Posto de abastecimento, restaurante, stand de automóveis entre o km 6+500 a 6+580 (lado esquerdo e direito);  
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 Acesso ao Centro Comunitário Estói ao km 6+600 (lado direito) – Rotunda 9; 
 Acesso a duas unidades fabris de transformação de mármores entre o km 6+650 a 6+800 (lado esquerdo e direito) 
 Acesso a Armazéns e zona industrial entre o km 7+450 a km 7+650 (lado direito). 

o Áreas Residenciais 
 Acesso a residências km 0+300 – Variante a Calçadinha; 
 Acesso a residências km 1+050 e 1+200 – Variante a Gaifona;  
  Acesso a residências km 1+300 (lado direito);  
 Acesso a residências entre km 1+525 a 2+375 (ambos os lados, Rotunda 3 e 4) – Localidade de Machados;  
 Acesso a residências km 2+525 (lado esquerdo);  
 Acesso a residências km 2+700 (lado esquerdo);  
 Acesso a residências km 3+200 (ambos os lados);  
 Acesso a residências km 3+350 (lado direito);  
 Acesso a residências km 3+400 a 3+480 (lado direito);  
 Acesso a residências km 3+510 (lado direito);  
 Acesso a residências km 3+775 (lado direito);  
 Acesso a residências km 4+150 (lado direito);  
 Acesso a residências km 4+240 (lado direito);  
 Acesso a residências km 4+375 (ambos os lados);  
 Acesso a residências km 4+475 a 4+550 (lado esquerdo);  
 Acesso a residências km 4+650 (ambos os lados, Rotunda 7);  
 Acesso a residências km 4+960 (ambos os lados);  
 Acesso a residências km 5+150 (lado direito);  
 Acesso a residências km 5+300 (lado direito);  
 Acesso a residências km 5+325 (lado direito); 
 Acesso a residências km 5+910 (lado direito); 
 Acesso a residências km 6+000 (lado direito); 
 Acesso a residências km 6+075 (lado esquerdo); 
 Acesso a residências km 6+200 (ambos os lados na proximidade da Rotunda 8); 
 Acesso a residências km 6+300 (ligação); 
 Acesso a residências km 6+350 (lado direito); 
 Acesso a residências km 6+425 (lado direito); 
 Acesso a residências km 6+600 (lado direito); 
 Acesso a residências km 6+790 (lado direito); 
 Acesso a residências km 6+825 (lado direito através da Rotunda 9); 
 Acesso a residências km 7+000 (lado direito); 
 Acesso a residências km 7+125 (lado direito); 
 Acesso a residências km 7+190 (lado direito); 
 Acesso a residências km 7+290 (lado direito); 
 Acesso a residências km 7+325 (ambos os lados); 
 Acesso a residências km 7+450 a km 7+580 (lado direito); 
 Acesso a residências km 7+625 (ligação 
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• Sempre que os acessos às propriedades forem interrompidos terá que ser comunicado aos proprietários e ser assegurada a criação de acessos 
alternativos. Os acessos a criar deverão ser acordados com os proprietários garantindo, no mínimo, os atuais níveis de acessibilidade. Estas 
interrupções deverão limitar-se ao mínimo período de tempo possível. 

• Divulgar o programa de execução das obras na Câmara Municipal de São Brás de Alportel e Faro, bem como nas freguesias de São Brás de Alportel, 
União de Freguesias de Conceição e Estói. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações 
a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

• Avisar com antecedência a Câmara Municipal de São Brás de Alportel e Faro, bem como nas freguesias de São Brás de Alportel, União de Freguesias 
de Conceição e Estói, e a população interessada, das eventuais alterações na circulação rodoviária. 

• Reconstrução de todos os pavimentos danificados pelas viaturas afetas à obra, nomeadamente em passeios e ruas das localidades próximas. 
Qualidade do Ar 

• Durante as operações de movimentação de terras proceder à aspersão de água das áreas intervencionadas para minimizar o levantamento de poeiras 
no período seco, caso se revele necessário. 

• Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior 
pluviosidade. 

• Proceder-se-á à manutenção dos veículos pesados em boas condições, de modo a evitar casos de má carburação e as consequentes emissões de 
escape excessivas e desnecessárias. 

• Dada a necessidade de se proceder à movimentação de terras, deverá proceder-se à cobertura dos camiões que transportam essas terras, 
minimizando assim a emissão de poeiras por ação do vento. 

• Cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de construção e de materiais residuais da obra, especialmente se 
forem pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente com o acondicionamento controlado durante a carga, a adoção de menores alturas de 
queda durante a descarga, a cobertura e a humidificação durante a armazenagem na área afeta à obra. 

• Proibição da realização de queimas a céu aberto. 
Resíduos 

• A legislação vigente em matéria de gestão de resíduos deverá ser escrupulosamente cumprida, tendo em vista a prevenção de produção de resíduos, 
a sua reutilização e reciclagem, bem como outras formas de valorização e consequente redução da sua eliminação final, assegurando um elevado 
nível de proteção do ambiente.  

• Deverá ser evitada a deposição temporária de resíduos produzidos na obra, assegurando, desde o início da mesma, as metodologias mais indicadas 
à sua gestão, ou seja, as condições e equipamentos de recolha seletiva, armazenamento, transporte e destino final mais adequado aos diferentes 
tipos de resíduos. 

• Implementação de boas práticas ambientais no decorrer da fase de construção, nomeadamente na gestão de resíduos e operações e atividades 
necessárias – Identificação, Segregação, Acondicionamento Temporário ou Interno, Reutilização, Reciclagem e Valorização de Resíduos e Recolha e 
Destino Final dos Resíduos. 
 

FASE DE EXPLORAÇÃO  
Biodiversidade 

• O enquadramento ecológico das bermas e taludes adjacentes deve ser verificado periodicamente, potenciando o desenvolvimento das comunidades 
autóctones locais. 

• Nas ações de conservação e manutenção da infraestrutura rodoviária, as bermas áreas alvo de desmatação devem ser reduzidas ao mínimo 
necessário, através de corte seletivo de espécies e verificando as situações em que a poda de uma árvore pode substituir o abate da mesma. 

• Nas ações de conservação e manutenção da infraestrutura rodoviária deve ser implementado e mantido o controlo de espécies invasoras na área 
pertencente à via, a médio-longo prazo – salienta-se o caso da cana Arundo donax, do ailanto Ailanthus altissima e da robínia Robinia pseudoacacia. 
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• Nas ações de conservação e manutenção da infraestrutura rodoviária deve a manutenção periódica das obras de arte evitar a obstrução das mesmas 
de forma a que possam ser utilizadas pela fauna. Mesmo as passagens hidráulicas de menores dimensões podem ser eventualmente utilizadas por 
anfíbios, répteis ou micromamíferos, se não estiverem totalmente preenchidas por água ou obstruídas. 

• A manutenção periódica das obras de arte previstas, deve evitar a obstrução das mesmas de forma a que possam ser utilizadas pela fauna. Mesmo 
as passagens hidráulicas de menores dimensões podem ser eventualmente utilizadas por anfíbios, répteis ou micromamíferos, se não estiverem 
totalmente preenchidas por água ou obstruídas. 

Recursos Hídricos 

• Assegurar a regular limpeza e desobstrução dos órgãos de drenagem. 

• No caso de se verificar um acidente de veículos que transportem matérias perigosas, nomeadamente uma descarga acidental de materiais poluentes 
para o meio aquático ou para o próprio solo, deverão ser tomadas as medidas adequadas. 

Paisagem 

• Aplicação das medidas de controlo da erosão dos taludes, executando as ações de manutenção da vegetação. 

• A aplicação dos produtos de controlo de infestantes herbáceas deve ser reduzida, ou no caso da sua impossibilidade, restringida a substâncias de 
efeitos reduzidos na fauna e flora natural. 

 
 
PLANO DE MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL  
Usualmente os planos de monitorização são determinados em função da magnitude dos impactes, e associados às seguintes temáticas ambientais - Recursos 
Hídricos – Superficiais e Subterrâneos; Ambiente Sonoro; Qualidade do Ar e Biodiversidade. 
Perante a evidência técnica que a magnitude dos impactes verifica-se com mais intensidade na fase de construção, sendo certo que os impactes ambientais 
identificados na fase de exploração são globalmente residuais e pouco significativos, fruto da tipologia da infraestrutura rodoviária, da área de implantação e dos 
aspetos técnicos do projeto em estudo, consideramos, com a exceção da Biodiversidade e Recursos Hídricos Subterrâneos, não estarem reunidos os 
pressupostos técnicos para a implantação e operacionalização de Programas de Monitorização. 
 
Biodiversidade 
Em termos de objetivos, destaca-se acompanhar a aplicação das medidas de minimização e de gestão ambiental sugeridas em AIA e avaliar a sua eficácia, a 
deteção de alterações ou sinais precoces de degradação ecológica e adoção atempada de medidas de correção, a iIdentificação de eventuais desvios nas 
previsões efetuadas e lidar com impactes não previstos e a compreensão ecológica a longo prazo, de efeitos nas comunidades florísticas ou faunísticas 
envolventes. 
Assim, são previstos Planos de Monitorização para as seguintes componentes: 

 Mortalidade das espécies por atropelamento; 
 Eficácia das PH como passagens de fauna; 
 Controlo de flora invasora; 
 Desenvolvimento de comunidades autóctones locais 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 
As escorrências de pavimentos rodoviários assumem grande relevância, sendo consideradas uma fonte de poluição difusa, com grande dispersão espacial e um 
vasto conjunto de poluentes possíveis. A degradação da qualidade dos solos e águas recetoras, tanto superficiais como subterrâneas, motiva a que sejam 
implementadas normas de proteção do meio hídrico recetor. Assim, atendendo aos poluentes passíveis de serem gerados na exploração de uma infraestrutura 
rodoviária à vulnerabilidade à poluição dos aquíferos intercetados pelo traçado, considera-se relevante a adoção de um plano de monitorização, no sentido de 
assegurar o controlo da qualidade da água. O programa de monitorização pretende assim avaliar a eventual interferência do projeto nos recursos hídricos 
subterrâneos, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, aplicando-se o mesmo às fases de pré-construção, construção e de exploração da infraestrutura 



 

                                                                                  

Projeto de Execução da “EN2 – São Brás de Alportel e Ligação à A22. Requalificação” 

 

Página 45 de 50 

Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico Março 2022 

Rv01 www.optimyzer.pt  

 

rodoviária. Os pontos de monitorização foram selecionados tendo em conta a sua distância à infraestrutura rodoviária (inferior a 150 metros). Contempla-se pontos 
de água resultantes da informação fornecida pela ARH Algarve (identificados com ID) e pontos de água inventariados com recurso a carta militar e trabalho de 
campo efetuado (identificados com TriC). Considera-se relevante a monitorização de poços que aparentem estar em utilização e que se localizem nos sistemas 
aquíferos específicos atravessados pela estrada, ou na proximidade dos mesmos, nomeadamente o sistema aquífero cársico de São Brás de Alportel, cuja 
vulnerabilidade à poluição é elevada e o sistema Aquífero de S. João da Venda – Quelfes. 

 
No âmbito das medidas de gestão ambiental, preconizamos a necessidade de os trabalhos serem acompanhados ambientalmente e arqueologicamente no 
decorrer da fase de construção, fiscalizando o cumprimento e implementação das medidas de minimização, cuja responsabilidade operacional recai sobre a 
Entidade Executante (empreiteiro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

                                                                                  

Projeto de Execução da “EN2 – São Brás de Alportel e Ligação à A22. Requalificação” 

 

Página 46 de 50 

Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico Março 2022 

Rv01 www.optimyzer.pt  

 

1 2 . S Í N T E S E  F I N A L  

A INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. (IP S.A.), como Entidade Licenciadora e Proponente do presente Projeto tem como principal objetivo a melhoria das 
condições de acessibilidade, circulação e segurança, atentos à coerência do ambiente rodoviário, face às funções da via, tendo em atenção ao tipo de envolvente 
(fora de aglomerado urbano ou dentro de aglomerado urbano ou de características urbanas), à categoria da via e à sua função preponderante (função mobilidade 
e de acessos), às características geométricas do tramo onde se insere (homogeneidade do traçado) e das ligações e acessos marginais, às velocidades e às 
distâncias de visibilidade disponíveis, às características da zona livre e da área adjacente à faixa de rodagem, às características do pavimento, à drenagem, à 
homogeneidade, uniformidade, coerência e legibilidade da sinalização (critérios de colocação e de utilização) e do seu desempenho bem como do desempenho 
das barreiras de proteção, quando existentes. 
Neste sentido, o projeto reporta à requalificação do troço da EN2, havendo lugar à implementação de vias adicionais (para veículos lentos), à reformulação 
geométrica das interseções, no sentido de eliminar movimentos de viragem à esquerda, pela introdução de adequadas rotundas, à otimização das travessias 
urbanas, pela introdução de pequenos trechos variantes (no início da intervenção, na dependência dos lugares de Calçadinha e Gaifona), pela materialização de 
passeios sobrelevados (no atravessamento de localidades e na dependência de paragens para transportes público), a intervenções ao nível do pavimento, 
drenagem, sinalização e barreiras de proteção, iluminação pública e canal técnico rodoviário. nomeadamente, sempre com a preocupação de se garantir o máximo 
aproveitamento da plataforma, dos órgãos e equipamentos existentes e bem assim da área adjacente à faixa de rodagem. 
Com um traçado ondulado, resultante da sua inserção na dependência da Serra do Caldeirão, fundamentalmente em meia encosta, os trabalhos de 
beneficiação/requalificação implicam no alargamento da atual plataforma, na dependência da implementação das vias adicionais, alargamento que se faz 
preferencialmente em escavação em detrimento de aterros, na salvaguarda das linhas de água existentes e, em situações pontuais, mobilizando pequenos troços 
em variante. Nos trechos urbanos manter-se-ão os perfis transversais tipo atuais, sendo que as melhorias reportam, no essencial, à implementação de passeios 
e à melhoria dos sistemas e órgãos de drenagem. 
Releva-se que as linhas de água, nomeadamente as Ribeira de Gaifona, Ribeira dos Machados, Ribeira do Fialho e Ribeira da Alface, na dependência do Rio 
Seco, principais linhas de água interessadas e intersetadas pelo traçado, mobilizam no seu atravessamento adequados pontões existentes, os quais garantem o 
perfil transversal tipo definido em plena via, em secção corrente. 
Assim, e em termos gerais, haverá lugar às seguintes intervenções: 

• Melhoria das características geométricas da estrada, pela introdução de (pequenos) trechos novos e ripagens pontuais, no sentido de se garantir um 
traçado homogéneo, percebido por todos os utentes; 

• Implantação de vias adicionais para veículos lentos; 

• Reformulação da geometria das ligações existentes, pela implementação de adequadas rotundas, no sentido de se reordenarem acessos e garantirem 
acessibilidades, e bem assim de se eliminarem viragens à esquerda; 

• Em envolvente urbana, conceção de soluções adequadas às zonas atravessadas, compatíveis com a rede viária local e a presença de utentes mais 
vulneráveis (peões), pela materialização de passeios sobrelevados (ou pela sua continuidade) necessários à circulação de peões e à realização do 
atravessamento da via, incluindo passadeiras para peões em locais apropriados e o ordenamento dos espaços disponíveis e a gestão de espaço lateral 
sobrante, incluindo a localização e geometria de estacionamentos; 

• Relocalização de gares de paragens de transportes públicos, com abrigo, privilegiando a sua implantação fora da faixa de rodagem; 

• Requalificação do sistema de drenagem longitudinal e transversal existente, conducente à estabilidade estrutural da zona da estrada, tendo em conta 
a necessidade de conservação do pavimento e manutenção das suas características de aderência; 

• Novas estruturas de pavimento; 

• Implementação de adequado sistema de sinalização e segurança; 

• Reabilitação da rede de iluminação pública existente e do canal técnico rodoviário; 

• Implantação de iluminação pública na dependência das rotundas; 

• Reposição de serviços afetados. 
Garantindo uma velocidade base de 60/70 km/h, os trabalhos de requalificação do traçado e bem assim do ambiente rodoviário, face à função da via, implicam, 
no fundamental, trabalhos de terraplenagens, drenagem, pavimentação, sinalização e segurança.  
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Fazendo o máximo aproveitamento da plataforma existente e do espaço disponível, as áreas de expropriação inerentes à requalificação da estrada, nas zonas 
onde a elas haverá lugar, encontram-se objetivamente minimizadas.  
O troço de estrada, com uma extensão de 7 718 metros, engloba no seu desenvolvimento a materialização de 9 rotundas e 3 interseções do tipo entroncamento, 
interseções estas que apenas permitem entradas e saídas diretas da EN2, à exceção da designada ligação 3, já no final do traçado.  
Objetivamente, com as medidas a implementar no âmbito da requalificação, visa-se dotar a via de características que permitam uma melhor perceção e leitura da 
estrada, contribuindo deste modo para a melhoria das condições de circulação e segurança. Assim, considerou-se neste âmbito e perante os objetivos essenciais 
do Projeto, a ausência de alternativas. 
Na prática, e de um modo global, teve-se sempre em atenção à realidade do espaço rodoviário e de toda a envolvente e que as propostas de intervenção tivessem 
em conta a maximização do aproveitamento da infraestrutura existente, mantendo tanto quanto o possível a plataforma atual, dentro de uma política de 
sustentabilidade técnico-económica de recursos 
 
De acordo com o estipulado no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) em vigor (Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro), estão 
sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), os projetos tipificados nos Anexos I e II. 
O presente Projeto foi antecedido por um Projeto designado por “Variante de S. Brás de Alportel”, desenvolvido em fase de estudo prévio em 2000, a qual se 
enquadrava na seguinte tipologia de projeto “Construção de auto-estradas e de estradas destinadas ao tráfego motorizado, com duas faixas de rodagem, com 
separador, e pelo menos duas vias cada”. Foi dessa forma desencadeado o respetivo Procedimento de AIA, tendo o mesmo culminado com a emissão de 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada a 05/09/2001 com parecer favorável, à Solução C1 (a norte da V.I.S.) e à Solução A/A2 (a sul da 
V.I.S) com uma extensão aproximada de 14 km, condicionado à concretização das medidas de minimização propostas no EIA, bem como à implementação das 
medidas propostas pela Comissão de Avaliação (CA). Posteriormente, foi desencadeado um processo de verificação da conformidade ambiental do projeto de 
execução (outubro de 2010), o qual foi encerrado por iniciativa do proponente, à data o Instituto de Estradas de Portugal (IEP). 
No presente caso a entidade licenciadora (IP, S.A.), face ao âmbito do Projeto considerou a pertinência um pedido de apreciação prévia para decisão de sujeição 
a AIA, nos termos do artigo 3.º do RJAIA. 
Assim, foi elaborado o Pedido de Apreciação Prévia para decisão de Sujeição a Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (PAP-AIA) do Projeto de 
Execução em estudo que integrou, os elementos necessários para solicitar parecer à Autoridade de AIA sobre o enquadramento do projeto no RJAIA, materializado 
pelo pedido de apreciação prévia para decisão de sujeição a AIA, nos termos do artigo 3.º do RJAIA.  
Da análise do PAP-AIA, em termos sintéticos, a Pronúncia da APA concluiu pela necessidade de sujeitar o Projeto a Procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental. 
O principal objetivo do EIA foi o de identificar, prever e avaliar quais os principais impactes decorrentes da implementação do Projeto (fases de construção, 
exploração e desativação do mesmo) e propor medidas de minimização adequadas aos impactes ambientais negativos identificados, que possam reduzir e/ou 
eliminar os impactes ambientais negativos esperados ou que possam potenciar efeitos positivos. Espera-se que o EIA contribuía para a 
compatibilização/sustentabilidade ambiental do Projeto com o meio envolvente. 
Com base nos estudos efetuados e resultados obtidos, pode concluir-se que da implantação do Projeto em estudo, resultarão quer impactes ambientais negativos, 
quer impactes ambientais positivos. Os impactes identificados (negativos e positivos) vão deste o POUCO SIGNIFICATIVO a SIGNIFICATIVOS, tanto para a fase de 
construção, como para a fase de exploração. Identificam-se de seguida os impactes MODERADAMENTE SIGNIFICATIVOS e SIGNIFICATIVOS. 
IMPACTES NEGATIVOS - FASE DE CONSTRUÇÃO 

o Biodiversidade – Flora (impacte moderadamente a pouco significativo): Destruição do coberto vegetal e a perturbação; 
o Biodiversidade – Fauna (impacte pouco significativo): Redução/alteração das áreas de alimentação e refúgio e a redução de disponibilidade de habitats 

resultante da implantação do projeto, e a perturbação e eventual mortalidade; 
o Património - (impacte moderadamente a pouco significativo):  

o 8 OP com condicionantes de nível 1 (“Por princípio, não resulta em condicionamento ao desenvolvimento do projeto”): OP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
e 10.  
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o 1 OP com condicionante de nível 2 (“Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto, devendo, mesmo assim, 
ter o devido acompanhamento arqueológico de obras”): OP 9.  

o 1 OP com condicionante de nível 3 (“Embora não impeça o prosseguimento do projeto, impõe um estudo de diagnóstico prévio do sítio 
arqueológico, a necessidade de uma avaliação da área efetiva dos vestígios e a sua aprofundada caracterização, através da realização de 
sondagens de diagnóstico”): OP 2.. 

o Condicionantes ao uso do solo - (impacte moderadamente significativo): Afetação de Áreas Classificadas como Reserva Agrícola Nacional [afetação 
de aprox. 6,56 % relativo à área total de intervenção do projeto] e áreas da Reserva Ecológica Nacional [afetação de aprox. 13,28 % relativo à área 
total de intervenção do projeto]. 

o Solos e Usos do Solo e Geologia e Geomorfologia- (impacte moderadamente significativo): Trabalhos gerais de implantação (incluindo movimentações 
de terras, pavimentação, compactação do solo e aumento da erosão devido à movimentação das máquinas, contaminação do solo com escorrências 
devido a derrames acidentais de matérias perigosas utilizadas); 

o Saúde Humana - (impacte moderadamente significativo): exposição a poeiras e a gases poluentes. 
IMPACTES NEGATIVOS - FASE DE EXPLORAÇÃO 

o Biodiversidade – Flora (impacte pouco significativo): Alteração e fragmentação coberto vegetal; 
o Biodiversidade – Fauna (impacte pouco significativo): Fragmentação habitats e efeito-barreira, perturbação e eventual mortalidade; 
o Paisagem - (impacte moderadamente significativo): impactes visuais na estrutura da paisagem; 
o Componente Social e Saúde Humana - (impacte moderadamente significativo): Exposição a poeiras e a gases poluentes; 

 

São também, conforme já referido, esperados impactes POSITIVOS para a fase de construção e para a fase de exploração, identificando-se os mesmos de seguida.  

IMPACTES POSITIVOS - FASE DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 

• Recursos Hídricos - Melhoria do sistema de drenagem existente e aproveitar/beneficiar as pH existentes e Implantação de passadiço seco para 
passagem de fauna no Pontão da Gaifona ao km 1+283. 

• Ambiente Sonoro - Implementação de uma camada de desgaste menos ruidosa em todo o traçado, beneficiando todos os recetores sensíveis 
localizados na envolvente da rodovia. 

• Paisagem - Integração paisagística do traçado em estudo, particularmente das Rotundas e nas zonas a expropriar, constituindo a renovação do elenco 
florístico através do Projeto de Arquitetura Paisagista. 

• Usos do Solo – Restabelecimento das acessibilidades locais.  

• Componente Social e Saúde Humana - benefícios nos níveis das características demográficas e de povoamento da zona, da economia e emprego, 
aspetos socioculturais e de qualidade e nível de vida dos residentes e acessibilidades e mobilidade; saúde humana - exposição ao ruído e efeitos de 
determinantes socioeconómicos, em virtude da melhoria significativa das condições de acessibilidade, circulação e segurança para todos os utentes 
da rodovia e do encurtamento de tempos/distância na ligação à A22 e consequentemente à rede viária estruturante da região do Algarve. 

No seguimento da síntese conclusiva, consideramos efetivamente que este Projeto assume características muito particulares, potenciando a manifestação de 
fatores muitos relevantes para a dinamização de toda uma região, ao contribuir para a criação de emprego, suscetível de fixar atividades e populações. 
A sua presença e, sobretudo, a duração da sua permanência, poderão contribuir de forma significativa para uma alteração, dos padrões demográficos atualmente 
existentes já que, qualquer que seja a sua origem, envolverá expetavelmente a imigração de um volume significativo de trabalhadores, bem como da 
especialização necessária para a execução das diversas atividades. 
Importa por último referir que foi considerado no presente EIA, e com vista a prevenir potenciais impactes ambientais associadas à fase de construção, e no 
âmbito da postura pró-activa para o Ambiente das INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A., instrumentos como o Acompanhamento Ambiental das Empreitadas que 
visa garantir a aplicabilidade das medidas de minimização apresentadas no presente EIA dando ainda resposta a eventuais situações ambientais decorrentes das 
atividades construtivas. 
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Pelo exposto, e apesar da manifestação de impactes NEGATIVOS, particularmente para a componente da Biodiversidade, Património, Ordenamento do Território e 
Condicionantes ao Uso do Solo, Paisagem, Componente Social e Usos dos Solos (com especial incidência na fase de construção) conclui-se que o Projeto em 
análise é ambientalmente viável e potenciador de diversos impactes POSITIVOS, destacando-se a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e 
segurança para todos os utentes da rodovia e do encurtamento de tempos/distância na ligação à A22 e consequentemente à rede viária estruturante da região 
do Algarve, considerando o reaproveitamento quase integral da atual plataforma da EN2 no traçado em estudo através da sua requalificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisboa, março de 2022 

 
Hugo Garcia dos Santos, 

Coordenação Geral 
Eng.º do Ambiente 
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