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R e s u m o  N ã o  T é c n i c o

1. Em que consiste o Resumo Não Técnico? 

2. O que é o Projecto da Ligação Ericeira / Mafra / Malveira ? Porque é que é necessário ? 

Este Resumo Não Técnico é um volume independente que integra o Estudo de Impacte Ambiental 

do Estudo Prévio da Ligação Ericeira / Mafra / Malveira. Destina-se, como o nome indica, a ser um 

documento de grande divulgação, escrito em linguagem acessível a todos.

Por isso, se pretender obter informações mais aprofundadas sobre os efeitos que o projecto da nova 

ligação rodoviária no eixo Ericeira/Mafra/Malveira vai ter sobre o Ambiente deve consultar o Estudo 

de Impacte Ambiental, que está disponível na Câmara Municipal de Mafra (CM de Mafra), na Direcção 

Regional de Ambiente e Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo (DRAOT LVT), em 

Lisboa, na Direcção Geral do Ambiente (DGA), e no Instituto de Promoção Ambiental (IPAMB), ambos 

em Lisboa. Estes dois últimos organismos foram, entretanto, extintos, e dão lugar a um novo 

organismo, o Instituto do Ambiente (IA), em Lisboa. Apesar do Estudo de Impacte Ambiental ser um 

documento técnico, poderá obter esclarecimentos nestes organismos (com excepção da CM de 

Mafra), uma vez que existem técnicos disponíveis  para  o fazerem.

O projecto da Ligação Ericeira / Mafra / Malveira é um projecto para a construção de uma nova via 

rodoviária que ligará aqueles aglomerados populacionais mais importantes do concelho de Mafra, 

através de uma auto-estrada, com duas faixas de rodagem em cada sentido, um separador central e 

para uma velocidade de 100 km/h. A nova via permitirá uma circulação mais fácil, rápida e segura dos 

veículos. A largura total da via terá um pouco mais de 23 metros.

Como auto-estrada que será, não haverá cruzamentos com estradas municipais ou outros caminhos 

(como os agrícolas) porque todas as passagens serão desniveladas. Por isso, todos os caminhos 

municipais cortados serão restabelecidos, o mesmo acontecendo com a maioria dos caminhos 

agrícolas. No caso dos caminhos agrícolas será avaliada a sua real utilização e proximidade, sendo 

repostos todos os que se justificarem.

As entradas e saídas para esta Ligação realizar-se-ão através de 4 Nós: um localizado na Ericeira, 

outro na Malveira e dois Nós ficarão a meio do traçado, um como Nó Poente e outro como Nó 

Nascente de Mafra, passando a via a sul da vila de Mafra. Foram estudadas várias hipóteses de 

traçado para estes 4 Nós, estando estas hipóteses ligadas à possibilidade de haver ou não portagens 

nuns ou noutros Nós.

Actualmente, a circulação na região e em particular entre estes três principais aglomerados faz-se de 

modo muito def ic iente, com grandes congest ionamentos, penal izando muito
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especialmente quem vive na região e vê a sua deslocação dificultada, sendo particularmente grave 

aos fins-de-semana e na época do verão, devido à época balnear.

Todos estas vilas têm um grande dinamismo, o mesmo acontecendo com muitas outras povoações 

da região. A Ericeira é muito frequentada pelas características balneares e de veraneio, Mafra porque 

é uma vila turística de muito interesse, com particular destaque para o Convento de Mafra, e a 

Malveira pelas suas conhecidas feiras.

A construção desta nova via permitirá, também, consolidar e dinamizar o desenvolvimento que se tem 

vindo a verificar nos últimos anos na região, nomeadamente no concelho de Mafra.

O projecto da Ligação Ericeira / Mafra / Malveira localiza-se no concelho de Mafra, e atravessa cinco 

freguesias que, a partir do litoral para o interior são as seguintes: freguesia da Ericeira, freguesia de 

Mafra, freguesia de Igreja Nova, freguesia de São Miguel de Alcainça, freguesia da Malveira.

A figura 1 apresenta a planta de localização da Ligação, a uma escala de 1:350 000, por forma a 

permitir identificá-la a nível regional. Existem cartas de maior pormenor (na escala 1:5 000, por 

exemplo), que ocupam mais espaço e, por isso, estão apresentadas apenas no Estudo de Impacte 

Ambiental (que pode sempre ser consultado). Contudo, as figuras 3, 4, 5 e 6 apresentadas neste 

volume, possuem uma escala 1:25 000 que permite uma melhor ideia dos locais atravessados por 

cada uma das soluções estudadas.

Não é a primeira vez que se fala deste projecto. Já em 1993 (há quase 10 anos) tinha sido estudado 

este projecto, tendo-se analisado nessa altura um traçado e uma envolvente do mesmo, que se 

chama o corredor do traçado.

Porque o projecto é muito importante para a CM de Mafra, esta CM, quando realizou o Plano Director 

Municipal (PDM) do concelho, que define os aspectos mais importantes do planeamento e 

organização do espaço para permitir o desenvolvimento do concelho, reservou logo o corredor que 

tinha sido pensado em 1993 para a construção da Ligação.

O projecto desenvolvido na altura para estudo do traçado (desenvolvido como um Estudo Prévio) foi 

acompanhado da elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que foi entregue, com o 

projecto, ao Ministério do Ambiente, para que este pudesse pronunciar-se sobre o traçado. O 

processo que leva o Ministério do Ambiente a pronunciar-se é chamado de 

3. Onde se localiza o Projecto ?

4. É a primeira vez que se estuda e fala neste projecto ?
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processo de Avaliação do Impacte Ambiental (AIA) de um determinado projecto. Como resultado deste 

processo (que finalizou em 1995), o Ministério do Ambiente desaconselhou o traçado e pediu que 

fosse estudado outro traçado e outro corredor, que fossem mais favoráveis, sob o ponto de vista 

ambiental.

Mesmo tendo já reservado no seu PDM o antigo corredor, a CM de Mafra resolveu agora tomar a 

iniciativa de pedir o estudo de um novo traçado e corredor, dando cumprimento às recomendações do 

Ministério do Ambiente, atendendo a que já passaram quase 10 anos e a realização desta Ligação (Via 

Municipal) é muito importante para o desenvolvimento do concelho. Por isso, a CM de Mafra é 

designada de proponente do projecto. Mas a CM de Mafra é, também, a Entidade licenciadora do 

projecto, porque se trata de uma Via Municipal.

Esta Estrada Municipal virá a ser uma alternativa à E.N. 116 e em parte à E.N. 9, para as quais, embora 

incluídas no Plano Rodoviário Nacional como “outras estradas”, não está prevista qualquer 

intervenção que permita alterar a situação existente dentro de um prazo que a CM de Mafra considere 

aceitável.

Para a escolha de um novo traçado e corredor desta Ligação a CM de Mafra encomendou o projecto à 

Empresa PLANVIA. Além daquela escolha era, ainda, importante avaliar o novo projecto (apresentado 

também como Estudo Prévio) sob o ponto de vista ambiental, o que é aliás obrigatório por lei, pelo que 

foi agora elaborado um novo Estudo de Impacte Ambiental, que esteve a cargo da Empresa PROFICO 

AMBIENTE.

Para suporte destes estudos, que foram desenvolvidos em simultâneo, entre Outubro de 2001 e 

meados de Janeiro de 2002, foram ainda desenvolvidos outros estudos auxiliares, como é o caso:

· do Estudo de Tráfego, para ter em conta os fluxos de veículos agora existentes e esperados para o 

futuro, já que os dados anteriores disponíveis têm já 10 anos e não reflectem o crescimento que 

entretanto a região registou;

·do Estudo Geológico e Geotécnico que analisou as condições de estabilidade das rochas e dos solos 

para receberem o projecto no novo traçado e corredor.

5. Quem é que propõe o novo projecto que se apresenta ? Qual é a Entidade que o irá 

licenciar?

6. Como é o novo traçado e corredor do projecto ? Que alternativas foram analisadas ?
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Tendo em conta todo o processo anterior, as equipas de projecto e do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) consideraram que era importante analisar primeiro várias hipóteses de traçados alternativos, 

para escolher, de entre eles, o mais favorável à partida, sob o ponto de vista do equilíbrio do traçado e 

que penalizasse menos o Ambiente.

Escolher um traçado numa região de habitação tão dispersa como a que se verifica nesta região que 

possui, também, um modelado de terreno muito acidentado, não é tarefa fácil, e não deixa muitas 

hipóteses possíveis em aberto.

É assim que se realizaram alguns traçados alternativos que foram analisados, primeiro, pelo 

projectista e pelos especialistas de ecologia e paisagem da equipa do EIA. Atendendo, ao traçado 

mais favorável para o projecto e menos penalizador para o Ambiente, este foi seleccionado para 

tornar-se a Solução Base do projecto da Ligação. Como Solução Alternativa ficou o antigo traçado 

estudado em 1993.

A figura 2 apresenta os dois traçados estudados, na escala 1:50 000: a verde está o traçado 

seleccionado agora e que é a Solução Base, e, a vermelho está o traçado antigo e que é a Solução 

Alternativa.

A Ligação em estudo desenvolve-se, como já referido, no concelho de Mafra, tendo início na EN 247 

junto à Ericeira. Desenvolve-se com uma direcção W-E até ao acesso à A8 (Malveira), onde termina 

próximo à passagem superior ao Caminho de Ferro, na ligação da Malveira com um nó (Nó da 

Malveira). A Solução Base apresentará uma extensão de 18,2 km e a Solução Alternativa (a estudada 

em 1993) uma extensão de 17,5 km.

O ano horizonte do projecto foi considerado o ano 2025, para o qual foram realizadas as estimativas do 

tráfego e o dimensionamento da via, por forma a manter boas condições de circulação (a que se 

chama um bom nível de serviço).

Em torno de cada um destes traçados a equipa do Estudo de Impacte Ambiental traçou um corredor, 

com uma largura total de 2 quilómetros (com 1 km para cada lado do traçado), e que constituiu a área 

de análise para o Estudo de Impacte Ambiental.

Realizou-se um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para analisar os efeitos directos e indirectos 

(impactes) do projecto no ambiente, para identificar e avaliar os efeitos positivos e negativos, em 

cumprimento da legislação ambiental aplicável. A compreensão destes efeitos ajuda a implementar o 

projecto de forma a que respeite os valores ambientais locais e regionais importantes, minimizando os 

7. Porquê afinal um Estudo de Impacte Ambiental? Para que serve?
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Como referido, o estudo foi realizado durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2001, 

com a produção dos relatórios no início do mês de Janeiro de 2002 e analisou aspectos como:

· Clima;

· Geologia, Hidrogeologia (águas subterrâneas) e Geomorfologia;

· Recursos Hídricos de Superfície;

· Flora e Vegetação;

· Fauna e Habitats;

· Solos e Capacidade de Uso dos Solos

· Uso do Solo e Ordenamento do Território;

· Paisagem;

· Qualidade do Ar;

· Ambiente Sonoro (Ruído);

· Património;

· Sócio-Economia (estudo das populações e das actividades económicas).

De entre estes aspectos, e atendendo às características gerais do projecto e da área de intervenção, 

mereceram uma análise mais cuidada os relativos à Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia, 

Solos, Uso do Solo e Ordenamento do Território, Sócio-Economia, Ambiente Sonoro (Ruído), 

Qualidade do Ar, Paisagem, Solos e Ecologia (Flora e Vegetação e Fauna e Habitats). Os outros 

aspectos também foram analisados.

Para o desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental, que foi realizado por pessoas especialistas 

em diferentes matérias, foram analisados vários estudos e cartas sobre a região, assim como 

fotografia aérea a cores, bastante recente (de 1999) e possuindo uma boa ampliação para se ver bem 

a ocupação do solo, as habitações existentes, o tipo de vegetação, entre outros aspectos (escala de 

1:5 000).

Por outro lado, todos os técnicos envolvidos no Estudo de Impacte Ambiental fizeram trabalho de 

campo, tendo visitado as áreas de implantação dos traçados, tomado notas e tirado fotografias e, no 

que respeita ao ambiente sonoro foram realizadas medições do ruído actual junto às habitações 

próximas (quer no período diurno, quer nocturno), para se poderem tomar medidas para a redução do 

ruído junto a elas quando o projecto for realizado.

Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio da Ligação Ericeira / Mafra / Malveira                           7/19



R e s u m o  N ã o  T é c n i c o

8. Que efeitos (impactes) poderá o projecto provocar no Ambiente? É possível reduzir os 

efeitos negativos ? Como ?

O projecto da Ligação Ericeira / Mafra / Malveira é um projecto de uma estrada, que constitui uma via 

de comunicação e que tem sempre como objectivo produzir efeitos muito importantes a nível do 

desenvolvimento das regiões. São de tal modo importantes, as vias de comunicação, que devido a 

elas as populações fixam-se nas áreas geográficas por elas servidas, desenvolvendo-se, também, 

os sectores mais importantes da actividade económica. Este é o principal efeito ou impacte 

pretendido com a construção da Ligação, e acaba por gerar benefícios para as populações locais e a 

nível regional.

Mesmo que para algumas das povoações próximas da via se verifique algum “efeito de barreira”. 

Contudo, este efeito será minorado através do restabelecimento de todas as vias municipais e da 

maioria dos caminhos agrícolas, conforme já referido anteriormente.

Os terrenos das povoações servidas pela via valorizam e assiste-se, usualmente, a uma pressão 

grande para construir em todos esses terrenos, o que levará a médio/longo prazo a uma perda do 

uso actual do solo nesses locais, e a uma perda da qualidade ambiental que hoje se verifica. Muitas 

vezes esse novo crescimento gera novos congestionamentos das vias, exigindo muitas vezes a sua 

ampliação.

Para evitar os aspectos mais negativos destes efeitos indirectos que normalmente acontecem 

quando se constroem as vias de comunicação, devem estudar-se cenários alternativos de 

desenvolvimento dos concelhos e das regiões. Esses cenários devem basear-se nas vias de 

comunicação necessárias ao desenvolvimento que se quer, devidamente ligadas a outras vias a 

nível regional e mesmo nacional, por forma a prever o que pode acontecer a longo prazo.

Nesses cenários, onde as estradas e outras vias de comunicação (como os caminhos de ferro, 

portos, aeroportos) devem estar bem pensadas e articuladas, formando uma “malha” bem montada, 

deve pensar-se em instalar actividades económicas e equipamentos colectivos bem distribuídos, 

para que as populações possam trabalhar o mais próximo possível dos locais onde habitam, 

evitando grandes movimentos de veículos automóveis e filas diárias intermináveis nas deslocações 

casa-trabalho-casa.

Por esta razão, é muito importante que se analise o planeamento e a organização do espaço do 

nosso território, para podermos conciliar desenvolvimento com a qualidade de vida que queremos 

para nós e os nossos filhos e netos.

Por isso, é preciso ter consciência de que não se pode deixar construir em todo o lado, sem 

sabermos bem quais as áreas que é muito importante preservar para a qualidade ambiental
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que queremos ter, para usufruir. Até porque o turismo, tão importante nesta região, depende da 

manutenção e até mesmo da melhoria da qualidade ambiental dos espaços, muitos deles naturais.

Assim, o Plano Director Municipal (PDM) de Mafra, quando for revisto para actualizar, entre outras 

coisas, o traçado e corredor agora avaliados (porque só contempla o estudado em 1993), deverá 

procurar conhecer estas possibilidades de desenvolvimento para o futuro e acautelar regras claras 

para defender a qualidade ambiental como bem precioso para o concelho.

Há, contudo, alguns outros efeitos que inevitavelmente estes projectos trazem sempre como 

negativos e que dizem respeito às expropriações das parcelas de terrenos que serão directamente 

afectadas pela implantação da via e pela faixa de serventia envolvente.

Neste aspecto, é muito importante que as pessoas afectadas recebam uma indemnização justa pela 

implementação de um projecto que vai beneficiar toda a região. Sobretudo, as que possuem como 

única terra a que vai ser ocupada pela via. Embora esta nova rodovia atravesse muitas áreas 

florestais, sobretudo entre o Nó de Mafra Nascente e a Malveira, é possível a afectação de pequenas 

parcelas com muita importância para algumas pessoas.

Neste relatório não é possível apresentar uma cartografia suficientemente ampliada para que sejam 

bem visíveis os terrenos que se encontram nos traçados estudados. Mas se pretender conhecer bem 

a localização dos traçados deverá consultar o Estudo de Impacte Ambiental (que possui um volume só 

com cartas e desenhos de pormenor do traçado) e que se encontra disponível para consulta nos locais 

indicados no ponto 1.

Todos os solos e respectivos usos que serão utilizados para a implantação da via serão perdidos. 

Contudo, serão tomadas todas as medidas para delimitar bem o espaço da obra e os respectivos 

acessos, não só por questões de segurança, mas, também, para evitar que as máquinas e 

equipamentos pesados danifiquem, desnecessariamente, outras áreas na envolvente.

Refere-se, em particular, a importância de adoptar “boas práticas” na fase de construção, de modo a 

reduzir os efeitos de destruição da vegetação, abandono de resíduos, evitar a contaminação de linhas 

de água e solos adjacentes, entre outros aspectos.

Os estaleiros serão localizados em zonas em que não existam árvores e outra vegetação de interesse 

e os trabalhos devem restringir-se às áreas estritamente necessárias.
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Algumas das áreas a afectar possuem um estatuto especial de classificação devido à sua importância 

para a agricultura. Dizemos, neste caso, que os solos estão na Reserva Agrícola Nacional (RAN).

Outras áreas possuem, também, um estatuto especial que tem em vista a defesa das águas 

subterrâneas ou dos solos em zonas de maiores declives (inclinações) onde há o risco de erosão 

quando a vegetação que os protege é cortada. Dizemos, nesta situação, que os solos estão na 

Reserva Ecológica Nacional (REN).

As áreas RAN e REN devem procurar preservar-se o mais possível, o que muitas vezes não é 

completamente possível para projectos grandes e de interesse público, como é o caso das estradas. 

Nestes casos, procura-se que os traçados afectem o menos possível destas áreas. Quando tal não é 

possível, estas áreas terão de ser desafectadas ou desanexadas, respectivamente, à REN e à RAN, 

conforme previsto na lei, para os projectos de interesse público.

O estudo dos traçados avaliou com particular cuidado os aspectos relacionados com o ruído que a 

nova via vai provocar, sobretudo junto das habitações mais próximas. Para todos estes locais (que 

foram classificados como zonas sensíveis) foram feitas medições do ruído que actualmente existe 

junto delas, para se poder prever o ruído que passará a existir quando a estrada for construída e 

estiver em funcionamento.

Para as casas próximas da via, e por forma a garantir-se que o ruído não afectará as pessoas que 

nelas habitam, foi proposto que se instalassem, nas margens da estrada, barreiras acústicas para 

reduzirem o nível de ruído que atingirá as habitações.

Um dos aspectos que mereceu, também, uma análise bastante atenta e aprofundada, com base na 

informação já disponível, foi a da verificação das condições de estabilidade das rochas e solos a 

escavar e que servirão para realizar os aterros e os taludes das áreas a escavar e das áreas a aterrar 

(vão encher-se com terras os pequenos vales). Este é um aspecto muito importante para a boa 

construção da estrada, por forma a não ter problemas e a ter custos de manutenção mais baixos.

Também as águas subterrâneas que podem ser intersectadas nas operações de escavação são um 

aspecto importante, embora não se espere que existam, nas zonas de implantação da via, grandes 

reservas de águas subterrâneas. As mais importantes estão nas proximidades das principais linhas 

de água que vão ser todas atravessadas por pontes, tal como os vales mais encaixados serão 

atravessados por viadutos. Nestes casos, importa ter um especial cuidado nas obras das fundações 

dos pilares das pontes e viadutos.
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Este cuidado também é importante para não haver estragos maiores de vegetação com mais valor de 

conservação (algumas espécies junto às linhas de água e que se chamam de ripícolas), ou outras, 

que são mais abundantes e desenvolvidas nos vales encaixados e mais húmidos.

A vegetação com maior interesse é habitada por diferentes espécies de animais (fauna), alguns com 

interesse de conservação, e que utilizam essas áreas de vegetação para viver (habitats). Para 

algumas espécies de fauna a nova via representa uma barreira física difícil de ultrapassar, pelo que 

deverá verificar-se, numa fase posterior de desenvolvimento do Projecto, se os restabelecimentos 

dos caminhos agrícolas e outras passagens para pessoas são suficientes para permitir a mobilidade 

destas espécies de fauna, ou se será necessário construir mais passagens para este fim (“passagens 

para fauna”).

No caso da ribeira da Vidigueira verificou-se que existem alguns furos de captação de água para 

consumo das populações, o que levou a que houvesse um especial cuidado a nível do projecto, 

apesar destas captações se encontrarem “rio acima” a alguma distância do local onde passa a ponte 

nas duas soluções analisadas. Por isso, como medida de precaução, a água da chuva que cairá sobre 

o piso da estrada, nesse troço, será canalizada e conduzida a uma bacia de retenção/decantação, 

para ser descarregada em local controlado e não vir a prejudicar, nunca, aquelas captações.

No que respeita às pequenas linhas de água que serão cortadas e aterradas (só as maiores serão 

atravessadas em ponte ou viaduto), houve todo o cuidado de prever o caudal que vai passar pelas 

“passagens de água” que aí serão instaladas e que são chamadas de “passagens hidráulicas”. Aquela 

previsão leva a que essas passagens de água sejam bem dimensionadas.

Mas tão importante como as “passagens hidráulicas” ficarem bem dimensionadas é garantir boas 

condições de escoamento para a água, através de sua boa limpeza e desobstrução, muito 

especialmente antes da época das chuvas. Este aspecto é tão mais importante quanto é frequente 

descurar-se estes aspectos essenciais, que levam depois a problemas que podem ser evitados.

Serão, ainda, importantes os efeitos que um projecto como este criará na paisagem, afectando as 

características naturais das áreas que irá atravessar e criando efeitos paisagísticos mais ou menos 

visíveis, consoante os pontos da envolvente possuem maior ou menor visibilidade. O traçado da 

Solução Alternativa que segue a “meia encosta” será, de um modo geral, mais visível do que o da 

Solução Base que se insere, de um modo geral, a maiores altitudes.

Também a qualidade do ar, que será alterada com a circulação dos veículos automóveis ligeiros e 

pesados, foi avaliada para o ano horizonte do projecto (ano 2025). Foi utilizado um
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modelo de dispersão de poluentes atmosféricos e consideraram-se os valores médios das emissões 

dos veículos, para uma velocidade de circulação de 100 km/h. Os resultados do modelo foram 

comparados com os valores definidos na legislação nacional e da União Europeia sobre a qualidade 

do ar. O poluente que pode ultrapassar os valores definidos na legislação, ao longo de um pequeno 

troço do trajecto (nas duas Soluções), são os óxidos de azoto. Este poluente é emitido sempre que há 

queima ou combustão, seja em motores de veículos, de aviões, de máquinas, em fornos ou caldeiras 

industriais, incêndios, entre outras situações.

Uma das formas de reduzir este efeito negativo (calculado para o ano 2025, para o tráfego que se 

calculou para essa altura) é circular a velocidades mais baixas, nomeadamente à “velocidade de 

cruzeiro” de cada veículo, que é a velocidade para a qual a combustão no motor se faz de forma mais 

completa e os poluentes emitidos são mais baixos.

Também temos que atender a que esta previsão nos merece algumas reservas no sentido de não 

poder ser interpretada como “absolutamente real” daqui a cerca de 23 anos. De facto, as tecnologias 

dos motores dos automóveis têm vindo a evoluir muito nos últimos anos, e continuarão a evoluir, em 

função dos combustíveis que também tendem a mudar e a tornar-se menos poluentes. Neste 

contexto, é bem possível que os cenários de qualidade do ar agora estudados não tenham nada a ver 

com o futuro. É contudo, a análise que é possível fazer com o conhecimento que temos actualmente

A avaliação ambiental foi, ainda, realizada a nível do património, no sentido de verificar se há locais de 

interesse arquitectónico, arqueológico, ou de património construído, que mereçam ser preservados, 

ou melhor conhecidos, antes de serem removidos para outro local ou para um museu. A maior parte da 

extensão dos corredores onde os traçados das duas Soluções se inserem encontra-se coberta com 

vegetação densa, o que dificultou os trabalhos de campo neste domínio.

Contudo, foi possível identificar 2 ou 3 ocorrências para o caso da Solução Base, onde se deverá ter 

um maior cuidado, sendo uma delas um Moinho junto ao Seixal (propondo-se, se possível, um ligeiro 

ajustamento do traçado da via junto ao mesmo), outra classificada como imóvel de interesse municipal 

(que se propõe que seja valorizado) e outra menos conhecida (que se propõe que seja estudada 

através de uma sondagem).

Ao longo desta exposição procurou explicar-se o melhor possível os efeitos mais importantes que a 

nova Ligação Ericeira / Mafra / Malveira poderá provocar, assim como a forma de reduzir os efeitos 

mais negativos.
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Contudo, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) apresenta, de uma forma mais completa, todas as 

medidas que devem ser tidas em conta e devidamente implementadas para assegurar que os 

impactes negativos se tornarão menos negativos e que o projecto ficará mais bem enquadrado a nível 

ambiental. Chamam-se a estas medidas “minimizadoras” pelo facto de terem como objectivo minorar 

os efeitos negativos.

O presente EIA acompanhou o desenvolvimento do projecto ainda na fase de Estudo Prévio devendo 

seguir-se uma fase de Projecto de Execução, na qual as medidas agora identificadas e propostas 

deverão ser, o mais possível, tidas em conta e melhor desenvolvidas ou ajustadas, por forma a garantir 

que são aplicáveis e aplicadas.

Nas figuras seguintes apresenta-se uma cartografia síntese dos impactes (efeitos do projecto) ao 

longo dos traçados estudados, tendo-se marcado as áreas tidas como mais sensíveis para os 

diferentes aspectos estudados.

As figuras 3 e 4 dizem respeito ao traçado da Solução Base e as figuras 5 e 6 referem-se ao traçado da 

Solução Alternativa.
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9. Quais são as principais diferenças entre os dois traçados ?

10. Que medidas se prevêem para garantir que o Projecto funcionará bem em termos 

ambientais?

As principais diferenças entre os dois traçados estudados (Solução Base e Solução Alternativa) 

referem-se aos seguintes aspectos:

1.O traçado da Solução Base insere-se em áreas de maior altitude, seguindo mais perto dos 

cabeços dos montes, do que o traçado da Solução Alternativa que fica implantado a meia 

encosta, em zonas mais declivosas. Por esta razão, na Solução Base é preciso fazer menos 
3escavações (cerca de 3,6 milhões de m ) do que na Solução Alternativa (cerca de 6,3 milhões 

3de m ). Praticamente metade das escavações. 

   A terra retirada das escavações, sempre que considerada apropriada para o efeito, serve para 

realizar os aterros dos pequenos vales atravessados. No traçado da Solução Base quase toda 
3

a terra é utilizada, sobrando um excedente de terras de cerca de 800.000 m . Na Solução 
3Alternativa o excedente de terras sobrantes é de cerca de 5,2 milhões de m .

2.Nas duas Soluções os vales encaixados e as principais linhas de água são atravessados por 

viadutos e pontes.

3.Pelo facto de ocupar terrenos a meia encosta, a obra da Solução Alternativa é mais difícil e 

requer a abertura de um maior número de acessos, atravessando esta Solução zonas mais 

declivosas e com maior risco de erosão, razão pela qual, afecta uma maior extensão de áreas 

com estatuto de Reserva Ecológica Nacional (REN). A Solução Alternativa afecta 15,28 

hectares de REN, enquanto a Solução Base afecta 11,20 hectares (1 hectare é, 

aproximadamente, a área de um campo de futebol).

4.Também por aquela razão, a Solução Alternativa afecta áreas com maior interesse ecológico, 

nomeadamente matos com carvalhal, e provoca maiores impactes na paisagem. 

Nos restantes aspectos as duas Soluções diferenciam-se menos, apresentando pequenas 

vantagens ou desvantagens uma e outra.

Para garantir que o projecto funcionará bem em termos ambientais foram previstas algumas acções 

específicas. Estas acções foram organizadas num chamado “Programa de Monitorização Ambiental” 

que permitirá acompanhar, sob o ponto de vista ambiental, alguns aspectos importantes para que 

e f e i t o s  i d e n t i f i c a d o s  c o m o  n e g a t i v o s  e  a s  r e s p e c t i v a s  m e d i d a s
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minimizadoras (para a redução do efeito) possam ser controlados e corrigidos, em caso de 

necessidade.

Trata-se, na prática, de acompanhar a forma de construir e de explorar o projecto, em alguns aspectos.

Para o caso desta Ligação, o Programa de Monitorização Ambiental prevê a medição (com 

frequências próprias e locais já definidos ou a definir numa fase mais avançada do projecto) e registo 

dos resultados de aspectos como: o ruído; a qualidade do ar; a qualidade da água na ribeira da 

Vidigueira onde existem (a alguma distância da via que atravessará esta ribeira em ponte) alguns 

furos de captação de água para consumo; a vegetação com mais interesse para conservação; o 

património.

Estas medições e registo dos resultados serão realizadas, ou nas duas fases do projecto (construção 

e exploração), ou só numa das fases (como se propõe para a vegetação e o património, na fase de 

construção).

Os resultados obtidos, devidamente registados e interpretados, serão, depois, avaliados pelo 

Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território (MAOT). A este acompanhamento por parte do 

MAOT chama-se “fase de pós-avaliação do Projecto”, conforme está previsto na legislação ambiental 

aplicável, sendo uma forma de garantir que o projecto está bem enquadrado em termos ambientais.
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