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1.

INTRODUÇÃO

O Estudo de Impacte Ambiental que agora se apresenta é relativo ao Lanço IC11 e
Benavente da Auto-Estrada n.º 10 (A10) que se encontra contemplado no Plano
Rodoviário Nacional (PRN) 2000. O projecto que se encontra em fase de Estudo Prévio,
analisa os corredores alternativos para a passagem da A10 em articulação com o acesso
ao Novo Aeroporto de Lisboa (NAER), a implantar na zona da Ota.
A extensão total do traçado será de cerca de 26 km.
Na FIG. 1 apresenta-se o enquadramento nacional e regional do projecto, que contempla,
no essencial, dois grandes corredores distintos, os quais ligam a A10, na zona a
Sudoeste do Carregado, a Benavente. Um corredor efectua a sua travessia a Norte do
Carregado, enquanto que o outro passa a Sul desta localidade, desenvolvendo-se depois
ambos para a margem Sul do Tejo até à zona de Benavente.
O projecto tem como principal objectivo a selecção do corredor de traçado mais favorável
ambientalmente. A sua aprovação implica a reserva de uma faixa de 400 metros de
largura, onde o traçado final só será definido na fase seguinte de Projecto de Execução.
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Ao longo do seu desenvolvimento o traçado abrange o território de quatro concelhos: Vila
Franca de Xira, Alenquer, Azambuja e Benavente, embora o concelho de Azambuja seja
atravessado mais marginalmente e numa pequena extensão. No total são atravessadas
sete freguesias a seguir indicadas.

Quadro 1 – Concelhos e Freguesias na Área de Intervenção do Projecto

Concelhos

Freguesias

Alenquer

Cadafais
Alenquer (Santo Estêvão)
Alenquer (Triana)
Carregado

Azambuja

Vila Nova da Rainha

Benavente

Benavente

Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira (Lezíria)

A entidade proponente do projecto é a BRISA – Auto-Estradas de Portugal, S.A., que tem
a seu cargo a execução dos estudos e projectos, bem como, a construção, exploração e
manutenção da futura via. A entidade licenciadora é o Instituto das Estradas de Portugal
(IEP).
Os estudos desenvolvidos no âmbito do EIA tiveram início em Outubro de 2001 e
terminaram em Junho de 2002, tendo sido realizados pela empresa AGRI-PRO AMBIENTE
Consultores, S.A.
O presente Resumo Não Técnico pretende, de uma forma simples e concisa apresentar
as informações, conclusões e recomendações de maior relevo do Relatório Base do
Estudo de Impacte Ambiental.
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2.

JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

A A10 faz parte da rede de estradas concessionadas à BRISA, sendo parte integrante da
Rede Nacional de Auto-Estradas, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional 2000, onde
aparece integrada no IC11 – Torres Vedras (IC1) / Marateca (IP1).
Também no Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de
Lisboa, assim como nos Planos Directores Municipais dos concelhos de Alenquer e Vila
Franca de Xira, está prevista a construção desta infraestrutura, ligando Torres Vedras à
Marateca com travessia do Tejo na zona do Carregado.
A A10 estabelece a ligação entre a A9 (CREL), na margem Norte do Tejo e a A13 – autoestrada Almeirim / Marateca, na margem Sul do Tejo. Após a sua concretização ficará
assegurada a ligação da CREL para Norte em direcção à A1 que possibilitará depois,
após a travessia do rio Tejo, a comunicação para o Sul do país na sequência da sua
articulação com a A13 em Benavente.
No âmbito dos acessos ao Novo Aeroporto (NAER), localizado na OTA, a A10 apresentase também como a via que mais facilmente poderá estabelecer essa ligação, funcionando
como uma alternativa à sobrecarregada A1.
Estudos realizados no âmbito do projecto do novo aeroporto indicaram que a ligação
directa e única deste aeroporto através da A1 (ainda que mais curta) não seria
aconselhável, em virtude do elevado volume de tráfego já existente nesta via, pelo que o
acesso principal por Sul deveria ser realizado preferencialmente pela A10. Além das
questões de segurança referidas, deverá haver mais do que uma acessibilidade ao
Aeroporto internacional.
Assim, na margem Norte do Tejo, os corredores de traçado estudados visam
também a melhor adequação à implantação de uma ligação por auto-estrada ao novo
aeroporto.
Para os concelhos atravessados, e de forma mais directa para Alenquer e Benavente, a
A10 é considerada uma via de grande interesse concelhio e regional, contribuindo para a
melhoria do sistema viário, nomeadamente pelas articulações com outras vias rodoviárias
nacionais que permitirão uma elevada acessibilidade de e para a região.
A articulação da A10 com o futuro aeroporto da Ota constitui ainda um impacte
cumulativo de grande importância para a região.
Deste modo e tendo em conta os objectivos previstos no PRN 2000 e nos Planos
Regional de Ordenamento e Directores Municipais, conclui-se que o projecto em estudo
será importante para a região e sua envolvente contribuindo para o seu desenvolvimento
socioeconómico.
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3.

ANTECEDENTES DO PROJECTO

O planeamento da construção da A10 foi estabelecido no início dos anos 90 nos termos
do Contrato de Concessão da BRISA, no qual se previa a possibilidade de construção de
novas auto-estradas sempre que razões de ordem técnico-económico desaconselhavam
alargamentos de 3 para 4 vias em cada sentido.
Assim, e dado ser técnica e economicamente inviável o alargamento para 4 vias da A1
entre Lisboa e Vila Franca de Xira, estudou a BRISA um corredor entre Bucelas e o
Carregado, ligando a CREL à A1 – auto-estrada do Norte, constituindo assim uma via
alternativa àquela auto-estrada.
O Governo autorizou então a ampliação da rede de auto-estradas concessionadas à
BRISA pela inclusão de uma nova auto-estrada que foi denominada de A10 – Bucelas /
Carregado / A13, interligando a A9 (CREL) entre Bucelas e a A1, no Carregado e a A13,
em Benavente.
O Estudo de Impacte Ambiental da A10, entre a A9 e o Carregado foi elaborado e
aprovado em 1995 pelo Ministério do Ambiente com a escolha de um corredor, tendo a
correspondente faixa de reserva sido publicada em Diário de República (2 de Fevereiro
de 1996).
O Projecto de Execução do Sublanço Bucelas / Arruda dos Vinhos foi integralmente
desenvolvido e concluído, encontrando-se em fase de obra.
Para o Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado foi desenvolvido em 1996 a fase inicial
do Projecto de Execução, ficando a partir daí e até à presente data o seu estudo
pendente, com vista à articulação do seu desenvolvimento com outro projecto, visando a
minimização de impactes pela construção de um menor número de vias rodoviárias.
Esse projecto corresponde ao IC11 entre Torres Vedras (na margem Norte do Tejo) e a
Marateca (na margem Sul do Tejo), cujo traçado foi redefinido, desenvolvendo-se a
travessia do Tejo no Carregado, a Norte do inicialmente previsto (Vila Franca de Xira), de
modo a fazer coincidir o traçado com o da A10.
Mais recentemente, a planeada implantação do Novo Aeroporto (NAER) na zona de Ota
introduziu um elemento suplementar nesta reanálise do traçado da A10, já que tendo a
BRISA a incumbência contratual de promover a acessibilidade por auto-estrada
ao NAER, naturalmente o poderá fazer a partir da Auto-Estrada A10 face à sua
proximidade.
Na margem Norte do Tejo, o designado Trecho 2 do Sublanço Arruda dos Vinhos /
Carregado (A1), entre o IC 11 e o Carregado (A1) apresenta, assim, os traçados que
permitem a conjugação destas duas situações, encontrando-se por sua vez também
ajustados ao prosseguimento da A10 para a margem esquerda do rio Tejo,
correspondendo ao Sublanço Carregado (A1) / Benavente.
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Em relação a este segundo sublanço que inclui a travessia do rio Tejo e da Lezíria da
margem Sul até às proximidades da EN118, em Benavente, referem-se como
antecedentes o estudo anterior de dois corredores no âmbito das avaliações do IC11
Carregado / Marateca.
Do Parecer da Comissão de Avaliação do Ministério do Ambiente ficou expresso que
teriam que ser equacionadas novas soluções de traçado para a travessia da Lezíria
Grande de Vila Franca de Xira entre o Carregado e Benavente e que essas soluções
deveriam ter na devida atenção as diferentes recomendações, quer da consulta pública,
quer das diferentes entidades interessadas no processo.
No presente estudo os traçados desenvolvidos tiveram assim em conta estas
preocupações, tendo-se avaliado um total de oito alternativas de traçado, resultantes da
articulação / combinação de sete alternativas de projecto.

A10 – Auto-Estrada Bucelas / Carregado (A1) / A13
Sublanços Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2 / Benavente
Dezembro 2002

6

AGRI PRO AMBIENTE

4.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

O projecto em estudo, correspondente aos sublanços da auto-estrada A10, Arruda dos
Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2 e Carregado (A1) / Benavente, inicia-se no Nó com o
IC11, a Sudoeste do Carregado, divergindo a partir daí em duas grandes alternativas que
envolvem por Sul e por Norte a vila do Carregado. Após o estabelecimento da ligação
com a A1, os traçados desenvolvem-se para Sul atravessando o rio Tejo até às
proximidades do Nó de Benavente, com o qual o sublanço seguinte virá a estabelecer,
por via da EN118, a ligação àquela cidade.
Na margem direita do Tejo o presente Estudo Prévio tem também como objectivo, a
implantação de uma ligação da auto-estrada ao novo aeroporto.
Na FIG. 2 apresenta-se o desenvolvimento das várias alternativas de traçado, as
respectivas ligações à rede viária existente, restabelecimentos e viadutos previstos.
Tendo em conta os dois sublanços, as alternativas em estudo correspondem a:
a) Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2
a.1) Corredor Norte
-

Corredor Norte com a respectiva ligação ao IC2;

-

Variante ao Corredor Norte entre os km 3+356 e 7+988 e respectiva ligação
ao IC2;

-

Ligação ao NAER do Corredor Norte.

a.2) Corredor Sul
-

Corredor Sul;

-

Ligação ao NAER do Corredor Sul com a respectiva ligação ao IC2.
Apresenta duas hipóteses para o nó de Ligação – Hipótese 1 (nó dividido) e
Hipótese 2 (nó conjunto);

-

Variante à Ligação ao NAER do Corredor Sul com a respectiva ligação ao
IC2.
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b) Sublanço Carregado (A1) / Benavente
b.1) Alternativa 1
b.2) Alternativa 1A Norte
b.3) Alternativa 1B Norte
b.4) Alternativa 1 Sul
b.5) Alternativa 2
b.6) Alternativa 2 Norte
b.7) Alternativa 2 Sul

A velocidade base de projecto é de 120 km / hora.
Os dois sublanços da A10 possuem três vias por sentido e um separador central com
2 metros, no caso do sublanço Arruda dos Vinhos/Carregado (A1) – Trecho 2 e de 4
metros, no sublanço seguinte, sendo a largura total da plataforma da auto-estrada de,
respectivamente, 32,5 metros e 36,0 metros.
Não se prevêem vias de lentos, dado que o traçado se apresenta em geral com uma
fraca inclinação.
A rede viária local interceptada, que inclui uma auto-estrada, estradas nacionais e
municipais e caminhos agrícolas será restabelecida por meio de passagens desniveladas
inferiores ou superiores.
Estão ainda previstos vários nós de ligação com as estradas interceptadas e acessos às
localidades envolventes: nó com o IC2, nó com a A1 e nó de ligação ao NAER.
Dadas as características particulares do Sublanço Carregado (A1) / Benavente, que
constitui basicamente uma travessia do Tejo e da sua lezíria entre dois pólos urbanos,
Carregado e Benavente, já servidos por nós nos sublanços adjacentes, não houve
necessidade de prever qualquer ligação à rede viária local, existindo apenas o nó com a
A1.
No Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2 existirão os nós
correspondentes ao nó de interligação com a auto-estrada A1, ao nó com o futuro IC2
nas proximidades de Alenquer e ao nó de ligação ao novo aeroporto (NAER).
O projecto contempla viadutos nas travessias dos cursos de água interceptados: ribeira
da Barroca, ribeiro de Santana de Carnota, rio de Alenquer, rio Tejo, rio do Risco e rio
Sorraia e ainda para as várias valas de rega e de drenagem que ocorrem na margem
esquerda do rio Tejo.
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De referir aliás, que cerca de 85% da extensão do Sublanço Carregado (A1) / Benavente
se efectua em viaduto que se inicia logo após o nó com a A1, na margem direita do Tejo.
No Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado prevêem-se viadutos com extensões que
variam entre 140 m e 1 200 m.
Nos quadros seguintes apresentam-se as previsões da evolução do Tráfego Médio Diário
Anual (TMDA) para os anos 2004, 2010 e 2030.

Quadro 2 – TMDA (considerando o Corredor Norte e Sul. Sublanços Arruda dos Vinhos /
Carregado (A1) – Trecho 2 / Benavente

TMDA
Trecho

2004

2010

2030

Total

Total

Total

Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2
Corredor Norte

29 100

50 500

89 600

Corredor Sul

27 200

55 400

81 600

Sublanço Carregado (A1) / Benavente
Corredor Norte

12 000

15 500

36 000

Corredor Sul

12 900

16 600

36 800

Qualquer que sejam as alternativas de traçado seleccionadas prevê-se um défice de
terras (entre 0,8 e 1,2 milhões de metros cúbicos, consoante a conjugação de alternativas
possíveis), pelo que será necessário recorrer a manchas de empréstimos .
A auto-estrada será vedada e a utilização destes sublanços estará sujeita ao pagamento
de portagens, pelo que existirão três praças de portagem:
-

na ligação ao NAER do Corredor Sul;
na Ligação ao NAER do Corredor Norte;
no Acesso ao IC2 do Corredor Norte.

Prevê-se que a via entre em construção no primeiro semestre de 2003 e esteja concluída
no 2º semestre de 2004.
Seguidamente apresenta-se uma descrição mais pormenorizada dos traçados em estudo.
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4.1
4.1.1

Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2
Corredor Norte

⇒ Plena Via da auto-estrada. Corredor Norte e Variante ao Corredor Norte
O Corredor Norte possui uma extensão de 11,1 km. Apresenta duas soluções de traçado
cujas características variam: uma solução inserida num corredor rodoviário aprovado pelo
PDM da Câmara Municipal de Alenquer (Corredor Norte) e outra solução Variante ao
Corredor Norte mais curta cerca de 1 275 m.
O Corredor Norte inicia-se no nó com o IC11 com uma orientação Sudoeste – Nordeste
até transpor o viaduto sobre a ribeira de Santana da Carnota. A Norte de Casais da
Marmeleira o traçado inflecte para norte em direcção às proximidades de Alenquer, onde
a partir do km 6+000 começa a inflectir para a direcção Noroeste – Sudeste, cruza com a
A1 onde estabelece um Nó de Interligação A10/A1. Tem o seu fim cerca de 500 m após o
Nó com a A1.
A Variante tem o seu início ao km 3+356 do Corredor Norte e passa nas proximidades da
Quinta das Sete Pedras, com um traçado a Sul da do Corredor Norte e mais próximo do
Carregado. Apresenta uma extensão de 3 936 m e termina ao km 7+988 do Corredor
Norte.

⇒ Ligação ao NAER
O traçado da Ligação ao NAER tem início no designado Nó com a Ligação ao NAER
(cerca do km 8+500 do Corredor Norte) desenvolvendo-se para Norte onde se inclui uma
praça de portagem. Prossegue depois já sobre a baixa do rio Alenquer, transpondo o rio
através de um viaduto e inserindo-se depois nos futuros acessos a construir a partir do
aeroporto.

4.1.2

Corredor Sul

⇒ Plena Via da auto-estrada
O traçado do Corredor Sul inicia-se no mesmo local do Corredor Norte, cruzando a
ribeira de Santana da Carnota cerca de 860 m a jusante do atravessamento do Corredor
Norte.
O traçado desenvolve-se com uma orientação sensivelmente Sudoeste / Nordeste até à
aproximação do limite sul da zona urbana do Carregado cruzando superiormente a EN 1
(IC2) cerca do km 4+300 a partir de onde se desenvolve com uma orientação Oeste /
Este até cruzar a Auto-Estrada A1, com a qual estabelece um Nó de interligação, cerca
do km 5+000. A partir daqui o traçado começa a inflectir para sul para terminar cerca do
km 6+000 com uma orientação próxima de Noroeste / Sudeste com a qual prosseguirá o
sublanço seguinte Carregado (A1) / Benavente, que incluirá a travessia do rio Tejo.
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⇒ Ligação ao NAER
A ligação ao NAER do Corredor Sul apresenta uma extensão de 7 km tem início após o
Nó da Ligação ao NAER (previsto entre o km 1+000 e o km 3+000 de acordo com as
hipóteses alternativas 1 e 2).
O traçado começa com uma recta, onde cerca do km 0+300 se irá implantar a Praça de
Portagem. Após este primeiro troço o traçado será idêntico ao referido para o Corredor
Norte e respectiva Variante, exceptuando a parte final, a partir do km 4+850 ou do km
4+150 (Variante), onde o traçado inflecte para norte para se dirigir ao NAER, sem
estabelecer contacto com a A1.
O traçado termina cerca do km 7+000 ou km 6+300 (Variante), em ligação com os
acessos a construir para o futuro aeroporto.

4.2
4.2.1

Sublanço Carregado / Benavente
Alternativa 1

Tem início no Corredor Norte do sublanço anterior. Representa a travessia mais central e
é de todas as alternativas estudadas a mais curta, cerca de 12+600 km, sendo que
10+815 km são atravessados em viaduto.
4.2.2

Alternativa 1 A Norte

Desenvolve-se, também a partir do Corredor Norte do sublanço anterior ao qual dá
continuidade fazendo a travessia do Tejo a Norte da Alternativa 1. Tem uma extensão
8+759 km e completa-se em ligação com o quilómetro 8+333 da Alternativa 1 a fim de
atingir o final do sublanço. Neste sentido, tem uma extensão acumulada de 13+027 km,
dos quais 11+251 km serão em viaduto.
Com esta alternativa pretendeu-se estudar uma nova solução de travessia do Tejo,
saindo pelo Norte do Carregado, sem o inconveniente, do grande enviezamento com que
a Alternativa 1 se apresenta em relação aos rios Ota e Alenquer.

4.2.3

Alternativa 1B Norte

Tem início no km 2+983 da alternativa anterior, desenvolvendo-se mais próximo dos
limites visíveis das extremas das propriedades e da linha de alta tensão Rio Maior Palmela.
É a mais extensa de todas as soluções(13+283 km), apresentando-se também um menor
desenvolvimento sobre viaduto (10,7 km).
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4.2.4

Alternativa 2

Tem início no Corredor Sul do sublanço anterior. Esta solução de atravessamento do rio
Tejo por Sul, encontra na sua margem esquerda um conjunto de condicionantes, como
sejam: a estação da Linha Ferroviária do Norte, passível de ser alargada, um conjunto de
linhas de alta tensão existentes e a projectar e um pivot.
Na margem direita, outro pivot a Norte e um conjunto de três a Sul demarcaram o
corredor dentro do qual se procurou posicionar o traçado de forma a adjacente às
extremas da propriedade.
Nas proximidades do quilómetro 4+500 a alternativa passa adjacentemente a semi-áreas
de pivots, prosseguindo, até ao quilómetro 7+750, um percurso adjacente a um canal de
rega, entre dois pivots, e o mais confinado possível a um dos postes de Alta Tensão da
linha Rio Maior – Palmela. Dali, e depois de passar o Rio do Risco, ajusta-se à travessia
da zona do Monte da Foz, pela orla de um canal de rega. Transpõe de seguida o rio
Sorraia, encaixando-se seguidamente no traçado do sublanço seguinte.
A extensão desta Alternativa é de cerca de 12+749 quilómetros, dos 11+240 são em
viaduto.

4.2.5

Alternativa 2 Sul

Sobrepõe-se à Alternativa 2 até ao seu km 6+644. Daqui, prolonga-se por mais 6+319
quilómetros. Diverge da Alternativa 2, na forma como se desenvolve na área agrícola do
Monte da Foz, encaixando-se na orla da margem esquerda do Rio do Risco.

4.2.6

Alternativa 2 Norte

Corresponde à articulação entre a Alternativa 2, já na margem esquerda do Tejo, e a
Alternativa 1 sobre a qual tem continuidade.
Encarada como um todo, representará o somatório dos 2+581 km iniciais da
Alternativa 2, mais 3+001 km da Alternativa 2 Norte e, ainda, mais cerca de 4+267 km da
parte final da Alternativa 1. Totaliza assim cerca 12+630 quilómetros, dos quais, 10+853
serão transpostos em viaduto.

4.2.7

Alternativa 1 Sul

Esta alternativa permite a passagem da Alternativa 1 para a Alternativa 2. A Alternativa 1
Sul tem uma extensão de 2+732 km.

A10 – Auto-Estrada Bucelas / Carregado (A1) / A13
Sublanços Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2 / Benavente
Dezembro 2002

16

AGRI PRO AMBIENTE

5.

DESCRIÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE

A área em estudo localiza-se na região de Lisboa e Vale do Tejo e abrange os concelhos
de Alenquer, Vila Franca de Xira, Azambuja, localizados na margem Norte do rio Tejo e
Benavente, localizado na margem Sul.
Em termos do relevo, a zona de desenvolvimento dos traçados apresenta características
diferentes consoante as margens do rio Tejo. Na margem Norte surge um relevo mais
movimentado e ondulado, sobretudo na zona de Cadafais, embora as variações de
altitude verificadas sejam em geral fracas. A envolvente ao rio Tejo apresenta-se já
praticamente plana, com características idênticas às que ocorrem na margem Sul, onde
domina uma zona de lezíria.
As rochas presentes são essencialmente detríticas, apresentando-se em formações mais
compactas e consolidadas na margem Norte do Tejo coincidindo com as zonas de relevo
mais acidentado e, já menos consolidadas, na proximidade do rio Tejo e na margem Sul,
onde surge o relevo plano.
Os solos apresentam médio a elevado valor agrícola, surgindo na margem Norte algumas
manchas incluídas em área de Reserva Agrícola Nacional e uma ocupação total em toda
a margem Sul, onde surgem os solos mais ricos e que coincidem com as áreas dos
Aproveitamentos Hidroagrícolas da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e do Vale do
Sorraia. Esta extensa área encontra-se também classificada como Reserva Ecológica
Nacional devido a serem zonas sujeitas da inundação pelas cheias do Tejo.
Em termos climáticos, verifica-se que o clima é temperado, ocorrendo Invernos e Verões
moderados, quer em termos de temperatura, quer em termos de precipitação. Destaca-se
ainda como característica local, a ocorrência significativa de nevoeiros desde o Outono
até à Primavera
A rede hidrográfica é dominada pelo rio Tejo, que é interceptado na parte central dos
traçados, e alguns dos seus afluentes: na margem Norte, os rio da Ota, de Alenquer e
Grande da Pipa; e na margem Sul, os rios do Risco e Sorraia, para além de um elevado
número de valas artificiais de drenagem e de rega.
Na zona as águas superficiais são utilizadas para consumo industrial, como é o caso da
Central Termoeléctrica do Carregado que capta a água do rio Tejo, e para a rega, que
constitui aliás o uso mais importante e que se traduz na existência de uma extensa rede
de drenagem constituída por valas e canais que irrigam os campos e que alimentam
também pivot’s de rega.
As águas subterrâneas são também bastante utilizadas para a agricultura através da
utilização de furos que abastecem as propriedades, assim como para a indústria e o
consumo humano. Os concelhos de Azambuja e Benavente tem o seu sistema público de
abastecimento de água baseado nas captações subterrâneas. Apenas Alenquer e Vila
Franca de Xira são abastecidos na sua quase totalidade por água fornecida pela EPAL e
que é captada no canal do Alviela junto a Castanheira do Ribatejo.
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Dos dados existentes para a caracterização da qualidade da água superficial na zona do
projecto, verifica-se que ela é de má qualidade. O rio Tejo apresenta-se como um curso
de água que sofre de problemas relacionados com a descargas de águas residuais não
tratadas, apresentando-se, no troço em estudo, classificado como poluído.
Quanto à qualidade do ar, apresenta também algumas perturbações nas zonas mais
industriais como o Carregado, embora não se ultrapassem os valores-limite para os
vários poluentes.
Em termos de ruído, identificam-se dois tipos de zonas consoante as características de
ocupação humana: zonas fracamente povoadas, típicas de áreas rurais, classificadas
como “pouco ruidosas” e zonas com média ocupação habitacional e/ou industrial próxima
de vias de comunicação importantes (A1, EN1, EN3, EN 118), que apresentam já a
classificação de “ruidosas”. Ao longo da zona de desenvolvimento dos traçados
predominam, no entanto, os locais com níveis de ruído reduzidos.
Em termos ecológicos, trata-se de uma zona onde a vegetação natural encontra-se muito
alterada pela acção do Homem, estando muitas vezes limitada às linhas de água, às
pastagens e às orlas dos cultivos. Predominam essencialmente as espécies herbáceas,
sendo as árvores mais frequentes os pinheiros manso e bravo, a oliveira, o eucalipto e os
choupos.
Quanto à fauna, esta região apresenta uma comunidade rica em termos de espécies de
aves, funcionando como um corredor para movimentos migratórios. As garças, os
flamingos e a cegonha são algumas das espécies que aqui podem ocorrer. A este
propósito, refira-se que o estuário do Vale do Tejo para Sul da zona de desenvolvimento
do projecto encontra-se classificado como Zona Especial de Protecção para a Avifauna.
As restantes espécies da fauna têm menor representantividade, não apresentando
valores particularmente relevantes a nível de conservação.
Face às diferentes características de ocupação do solo e desenvolvimento do relevo
encontram-se diferentes unidades paisagísticas, marcadas na margem direita do Tejo
pelas áreas urbanas do Carregado e de Alenquer, bem como pelas áreas construídas
dispersas que se encontram na sua envolvente. São aglomerados de pequena / média
dimensão, mas em que a forte pressão urbana conduziu nos últimos tempos a uma
proliferação de novos loteamentos de características distintas – habitacionais, industriais,
comerciais – que se encontram associados à rede viária existente ou surgem de forma
aparentemente anárquica no interior das zonas agrícolas.
Estas áreas apresentam uma paisagem algo caótica com volumes de grande dimensão,
devido à grande quantidade de armazéns industriais e comerciais, e um impacte visual
negativo associado.
Na zona Poente da área em estudo surge uma paisagem com um relevo mais forte,
marcado pela ocorrência de colinas, com uma vegetação de matos e alguns espaços de
cultura e de onde se tem uma grande amplitude visual para Norte, para toda a zona do
Carregado e vales dos rios Ota e Alenquer, que surgem meandrizados e numa paisagem
plana, onde predomina uma ocupação agrícola.
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Abrangendo a totalidade da margem esquerda do Tejo e parte dos terrenos da sua
margem direita, surge a chamada Lezíria do Tejo, caracterizada pelo relevo plano, baixas
altitudes e uso agrícola intensivo, com predomínio de culturas de regadio. Trata-se de
uma paisagem muito uniforme e com amplas visibilidades.
Os concelhos atravessados registam tendências de crescimento populacional, embora o
mais atractivo e com maior dinamismo populacional seja o de Vila Franca de Xira,
seguido do concelho de Benavente. Alenquer e Azambuja apresentam realidades
próximas, embora o menos atractivo seja o de Azambuja.
Globalmente, pode dizer-se, que existe uma tendência para o envelhecimento da
população devido fundamentalmente ao aumento da população idosa, embora todos os
concelhos tenham ainda uma elevada capacidade de substituição de gerações.
Em todos os concelhos constata-se uma forte predominância dos sectores de actividade
secundário e terciário, destacando-se, ao nível industrial, Alenquer pela grande
concentração de indústrias na região do Carregado, e Vila Franca de Xira, no sector
terciário, dada a sua maior relação com a Área Metropolitana de Lisboa. O sector
primário absorve ainda um número considerável de trabalhadores nos concelhos de
Alenquer, Azambuja e Benavente. Mais especificamente, neste último concelho, a área
de estudo abrange dois aproveitamentos hidroagrícolas já referidos, o da Lezíria Grande
de Vila Franca de Xira e o do Vale do Sorraia, caracterizados pela existência de grandes
propriedades de cultivo intensivo e várias infraestruturas de apoio.
Para além da Auto-estrada do Norte (A1) que constitui a principal via rodoviária da zona e
a mais importante a nível nacional e com a qual a A10 se interligará, destacam-se na
zona um conjunto de estradas nacionais de características em geral desadequadas ao
elevado tráfego que apresentam: EN1, EN3, EN10, EN118, EN9 e EN115.
Em termos de outras infraestruturas com realce na zona e com ligação directa com o
projecto, destacam-se a linha ferroviária do Norte e um conjunto de linhas de transporte
de energia e água, com maior incidência na margem Norte do Tejo e que apresentam
faixas de servidão.
Como condicionante local à implantação de novas infraestruturas, refira-se também que
os traçados se inserem nas áreas de protecção ao futuro aeroporto da Ota com as quais
deve estar em articulação em termos das restrições definidas.
Relativamente ao património, a região é rica em vestígios de diferentes épocas,
verificando-se que em termos de estatuto de protecção apenas surgem dois imóveis com
estatuto de interesse público: Quinta do Campo e Casal do Pinheiro, localizados fora da
área de intervenção directa do projecto.
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6.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES E ALTERNATIVAS

Tendo em conta a divisão da A10 em dois sublanços com diferente estrutura de
constituição das alternativas, far-se-á seguidamente uma análise dos impactes
identificados dentro de cada área temática, por sublanço, evidenciando-se as alternativas
mais favoráveis.
Áreas Temáticas
Na Geologia os principais impactes derivam da fase de construção e estão relacionados
com a alteração do relevo, devido à criação da plataforma e existência de taludes de
escavação e de aterro. Na sequência destas acções serão movimentadas terras que
serão insuficientes para as necessidades de construção, implicando o recurso ao seu
empréstimo noutros locais.
A diferente forma de desenvolvimento dos traçados em cada margem vai também
originar impactes diferentes, sobretudo, nas alterações da morfologia, presença de
taludes de diferentes dimensões / desenvolvimento em viaduto e consequentemente no
volume de terras movimentado.
Na margem Norte, no Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2
existirão maiores alterações morfológicas, a presença de taludes com maior expressão e
maiores movimentos de terras.
Da análise desenvolvida, foi considerado o Corredor Sul, com a Variante no Acesso ao
NAER e a Hipótese 1 do Nó de Ligação ao NAER, como mais favorável pela
intervenção global mais reduzida, taludes de menor dimensão, menor movimentação de
terras necessidade também menor volume de terras de empréstimo.
No Sublanço Carregado (A1) / Benavente, a Alternativa 2 e a conjugação das
Alternativas 1, 1 Sul e 2 surgem como mais favoráveis pelo facto de apresentarem
menores movimentações de terras e de taludes de aterro. Tendo em consideração a
totalidade dos dois sublanços a Alternativa 2, em termos geológicos será a mais
favorável.
Relativamente aos Solos identificaram-se também diferenças sensíveis entre as duas
margens do Tejo, dado que na margem Norte se verifica uma menor presença de solos
de elevada aptidão agrícola, sendo os seus usos mais variados desde os agrícolas, aos
industriais, urbanos e florestais. Também do ponto de vista de áreas de RAN identifica-se
uma menor presença. Na margem Sul dominam os solos de elevada aptidão agrícola
essencialmente com usos agrícolas, incluídos em áreas de RAN e abrangidos por
perímetros hidroagrícolas.
No Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2 considerou-se como
mais favorável o Corredor Sul, com a Variante no Acesso ao NAER e a Hipótese 2
do Nó de Ligação ao NAER, pela menor afectação de solos de médio a elevado valor
agrícola e solos classificados como RAN.
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No Sublanço Carregado (A1) / Benavente, a conjugação da Alternativa 2 com a
Alternativa 2 Sul apresentou-se como a mais favorável devido a ser uma das menos
extensas e se desenvolver em zonas onde os solos se apresentam actualmente com
menor potencial para a agricultura interferindo de forma menos directa com usos
agrícolas sensíveis, dado a sua passagem mais próximo dos extremos de propriedades.
A área em estudo desenvolve-se numa zona com características Climáticas
semelhantes, onde o maior condicionalismo corresponde aos nevoeiros associados ao
vale do rio Tejo e que constituem uma característica de toda a região. Considerou-se
assim que este descritor se apresenta indiferente para as várias alternativas.
Relativamente aos Recursos Hídricos a zona de desenvolvimento dos traçados está
associada à bacia hidrográfica do rio Tejo que se apresenta também com características
diferentes em ambas as margens, sobretudo em termos da rede hidrográfica e usos da
água.
Na margem Norte, e na zona mais a Sul, surgem linhas de água mais encaixadas (como
o rio Grande da Pipa e a ribeira de Santana da Carnota) inseridas numa paisagem rural e
com alguns usos agrícolas. Na zona mais a Norte, as linhas de água apresentam vales
amplos com uso agrícola dominante.
Na margem Sul domina a actividade agrícola tendo grande importância os canais de rega
e de drenagem associados resultantes de intervenção humana, surgindo ainda o rio
Sorraia que corre em leito alargado. Esta é também uma zona sujeita anualmente a
inundações pelas cheias do rio Tejo.
No Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2 verifica-se ser o
Corredor Sul o mais favorável, com a Variante no Acesso ao NAER e a Hipótese 2
do Nó de Ligação ao NAER, embora os impactes não sejam muito distintos dos
previstos no Corredor Norte. Apenas se identifica como mais favorável o menor
desenvolvimento em áreas sensíveis do ponto de vista de impermeabilização dos solos e
os menores valores em termos dos impactes na qualidade da água.
No Sublanço Carregado (A1) / Benavente, a conjugação das Alternativas 2, 2 Norte
e 1 é a que se apresenta mais favorável nos Recursos Hídricos, essencialmente pelo
menor atravessamento de linhas de águas e infraestruturas hidráulicas. Em termos de
Qualidade de Água, surge a conjugação da Alternativa 2 com a Alternativa 2 Sul como a
mais favorável.
Com base nas simulações da Qualidade do Ar não se verificam situações preocupantes.
Em termos dos impactes, no Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) –
Trecho 2 o Corredor Sul apresentou-se como mais favorável, com a Variante no
Acesso ao NAER e a Hipótese 1 do Nó de Ligação ao NAER, em resultado dos
menores valores de poluentes previstos.
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No sublanço Carregado (A1) / Benavente os resultados obtidos nas simulações são
muito semelhantes para as diferentes alternativas, pelo que estes descritor não permite
escolher uma mais favorável.
No entanto, uma vez que no sublanço anterior seleccionou-se o Corredor Sul, neste caso
optou-se por uma alternativa que lhe dê continuidade: Conjugação das Alternativas 2, 2
Norte e 1; da Alternativa 2; ou a conjugação das Alternativas 2 e 2 Sul.
Em termos de impactes esperados no Ambiente Sonoro, no Sublanço Arruda dos
Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2 é o Corredor Norte (sem variante) que se
apresenta mais favorável pela existência de menores pontos críticos na envolvente. No
Sublanço Carregado (A1) / Benavente e embora não haja diferenças muito
significativas entre as alternativas, a que se apresenta mais favorável é a conjugação das
Alternativas 1, 1 Sul, 2 e 2 Sul.
Em termos Ecológicos não se identifica nenhuma área de conservação na zona de
desenvolvimento dos traçados. A área afecta ao projecto revela uma intervenção humana
significativa quer pela presença de zonas habitacionais e industriais na envolvente do
Carregado, quer pela elevada intervenção agrícola especialmente na margem esquerda
do rio Tejo. Existe, no entanto, uma riqueza ecológica associada a algumas zonas como
é o vale do rio Tejo e de algumas linhas de água e algumas áreas rurais.
Da análise de impactes concluiu-se que, nos dois sublanços as alternativas em termos de
fauna e flora atravessam zonas muito semelhantes, não se considerando este descritor
como decisivo na selecção das alternativas.
Relativamente à Paisagem no Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) –
Trecho 2 considerou-se o Corredor Norte, sem Variante, como o mais favorável pela
menor extensão devido a uma intervenção associada, em termos de execução da plena
via da A10 e do Acesso ao NAER. A zona de desenvolvimento apresenta também
características mas urbanizadas e com maior capacidade de integração da nova via.
No Sublanço Carregado (A1) / Benavente e atendendo à solução mais favorável no
sublanço anterior (Corredor Norte), a conjugação das Alternativa 1 , 1 Sul, 2 e 2 Sul
apresenta-se com menores impactes face às restantes devido à passagem mais afastada
do Monte da Foz e do Monte da Saúde. No restante traçado, qualquer das alternativas,
devido ao carácter plano do relevo e ao seu desenvolvimento em viaduto, se revela
equivalente em termos de impactes.
De acordo com as características de ocupação do solo e aspectos particulares
detectados considerou-se que no Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) –
Trecho 2 é também o Corredor Norte, sem Variante, que se apresenta mais favorável,
já que os principais impactes na ocupação do solo se farão sentir no traçado comum ao
Corredor Norte e ao Acesso ao NAER do Corredor Sul, evitando-se por outro lado os
impactes acrescidos com a implantação do Corredor Sul e com o nó de ligação do
Acesso ao NAER.
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No Sublanço Carregado (A1) / Benavente tendo em conta a semelhança de impactes
entre alternativas para o troço em viaduto, considerou-se como factor diferenciador a
forma de passagem nos Montes da Foz e de Saúde e a sua relação na afectação de
áreas agrícolas e proximidade a habitações e equipamentos. Considerou-se, assim, a
Alternativa 1 como a que tem menores impactes globais para as duas propriedades, não
afectando equipamentos sociais.
Na Socioeconomia, as características da zona atrás descrita para os factores humanos
levaram a considerar que no Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho
2, o Corredor Norte (sem a Variante) se apresente globalmente como o mais
favorável, uma vez que os impactes principais previstos se encontram em zona comum
aos Corredores Norte e Sul (Acesso ao NAER) dispensando-se a construção do Corredor
Sul e os impactes que o nó de ligação ao Acesso ao NAER apresenta.
No Sublanço Carregado (A1) / Benavente, e considerando a escolha do Corredor Norte
é a conjugação das Alternativas 1, 1 Sul, 2 e 2 Sul que se apresenta mais favorável,
devido a atravessar zonas de produção agrícola menos intensivas e de menor valia no
âmbito dos Aproveitamentos Hidroagrícolas e acompanhando mais as linhas que servem
de limite das propriedades. O seu ponto sensível corresponde à passagem no Monte da
Saúde
Nas Condicionantes e Ordenamento, a região em estudo apresenta um grande número
de infraestruturas de água, gás e electricidade, aproveitamentos hidroagrícolas e
respectivas infraestruturas e extensas áreas integradas na RAN e na REN que levaram a
que a opção fosse pelas alternativas que têm menor afectação destes factores. Em
função disso, privilegiaram-se os corredores que se inserem em espaços canais previstos
nos PDM.
No Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2 a opção foi assim pelo
Corredor Sul, sem a Variante no Acesso no NAER e Hipótese 2 para o Nó de
Ligação.
No Sublanço Carregado (A1) / Benavente a opção foi para a Alternativa 1. No entanto,
considerando que a escolha no Sublanço anterior foi a do Corredor Sul, e considerarse que este sublanço é mais condicionante em termos de selecção de corredor para
implantação da A10, a alternativa que se apresenta mais favorável é a conjugação das
Alternativas 2 e 2 Sul.
Dos levantamentos sistemáticos realizados no Património, conclui-se que no Sublanço
Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2, o Corredor Sul se apresenta mais
favorável pelo menor impacte directo e potencial em sítios de interesse patrimonial. No
entanto, este descritor não deverá ser decisivo na escolha de alternativas, já que os
ajustes de traçado na fase de Projecto de Execução podem evitar certas afectações de
património.
No Sublanço Carregado (A1) / Benavente, as alternativas apresentam-se
indiferentes, não ocorrendo afectação directa de sítios de interesse patrimonial.
Na FIG. 3 apresenta-se a localização dos principais impactes detectados.
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Avaliação Global dos Sublanços
No quadro seguinte apresenta-se resumidamente as escolhas dos descritores em cada
um dos sublanços relativamente às várias soluções de traçado.

Quadro 1 – Síntese das Escolhas dos Descritores para os Sublanços Arruda dos Vinhos /
Carregado (A1) – Trecho 2 e Carregado (A1) / Benavente

Áreas Temáticas

Sublanço Arruda dos Vinhos /
Carregado (A1) – Trecho 2

Sublanço Carregado (A1)/
Benavente

Geologia

Corredor Sul

Conjugação das Alternativas 1,
1 Sul e 2; Alternativa 2

Solos

Corredor Sul

Conjugação das Alternativas 2 e
2 Sul

Climatologia

Indiferente

Indiferente

Recursos Hídricos

Corredor Sul

Conjugação das Alternativas 2,
2 Norte e 1

Qualidade da Água

Corredor Sul

Conjugação das Alternativas 2 e
2 Sul

Qualidade do Ar

Corredor Sul

Conjugação das Alternativas 2,
2 Norte e 1; Alternativa 2 ;
Conjugação das Alternativas 2 e
2 Sul

Ambiente Sonoro

Corredor Norte

Conjugação das Alternativas 1,
1 Sul

Ecologia

Indiferente

Indiferente

Paisagem

Corredor Norte

Conjugação das Alternativas 1,
1 Sul, 2 e 2 Sul

Uso do Solo

Corredor Norte

Alternativa 1

Socioeconomia

Corredor Norte

Conjugação das Alternativas 1,
1 Sul, 2 e 2 Sul

Ordenamento e
Condicionantes

Corredor Sul

Conjugação das Alternativas 2 e
2 Sul

Património

Indiferente

Indiferente

Verifica-se assim, que no Sublanço Arruda dos Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2
existe um maior número de descritores que escolhe o Corredor Sul (6), embora essa
diferença seja de apenas mais dois em relação ao Corredor Norte (4). Existem três
descritores que se apresentam como indiferentes nessa escolha que são o Clima,
Ecologia e Património.
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Nesta análise importa introduzir agora um factor de importância nos descritores em
análise, uma vez que face às características da zona alguns deles se apresentem mais
determinantes em termos dos impactes criados, e assim, mais decisivos para uma
escolha ponderada.
Assim, o carácter mais urbano e industrializado desta margem do rio Tejo fazem com que
os factores humanos e em especial a Ocupação dos Solo, a Socioeconomia, o
Ordenamento e as Condicionantes e associadamente o Ambiente Sonoro e a
Paisagem sejam os mais sensíveis em termos de impactes e assim como maior
importância em termos de análise, integrando-os num primeiro grupo.
Num segundo grupo de importância surgem os Solos, devido ao carácter agrícola das
zonas envolventes e onde os bons solos agrícolas têm importância, a Geologia,
sobretudo pelos impactes significativos que existem com os movimentos de terras e o
destino a dar a materiais sobrantes ou a obtenção de materiais de empréstimo e que
neste caso se apresentam com diferenças ainda assim sensíveis em termos dos dois
corredores.
Num terceiro grupo de importância surgem os factores onde os impactes, em relação
aos dois corredores, se apresentam mais equilibrados, sendo a preferência por um deles
de pouco mais favorável. Estão neste caso os Recursos Hídricos e a Qualidade do Ar.
O Clima, Ecologia e Património apresentam-se indiferentes para qualquer corredor e
estão portanto à parte da discussão.
Face aos cinco descritores do primeiro grupo e com maior importância em termos de
impactes, verifica-se que o Corredor Norte é escolhido por um maior número:
-

Ambiente Sonoro;

-

Paisagem;

-

Ocupação do Solo;

-

Socioeconomia.

O Corredor Sul é somente escolhido pelo Ordenamento e Condicionantes e neste caso
fundamentalmente porque utiliza em maior extensão o espaço canal previsto em PDM.
No entanto, numa perspectiva de ordenamento mais global, e tendo em conta os actuais
objectivos para este sublanço, ou seja, viabilizar um corredor para a A10 e
simultaneamente criar uma ligação da auto-estrada ao futuro aeroporto, o Corredor Norte
corresponde ao que viabiliza de forma simultânea estas duas condições, sendo por isso
em grande parte do traçado os impactes comuns.
Conclui-se assim, pela maior favorabilidade do Corredor Norte, embora afecte
directamente um potencial sítio de interesse patrimonial, maior extensão de solos,
integrados na RAN e mais movimentos de terras, assim como um saldo final menos
equilibrado.
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Relativamente ao Sublanço Carregado (A1) / Benavente verifica-se que as alternativas
acabam por ter impactes bastante idênticos dado o seu desenvolvimento maioritário em
viaduto. Nesses troços os aspectos mais sensíveis estão relacionados com a Ocupação
do Solo, que é totalmente agrícola, os Recursos Hídricos e fundamentalmente os
aspectos da Qualidade da Água e ainda os Solos e o Ordenamento e Condicionantes
face à sua integração em área de Aproveitamento Hidroagrícolas.
Num segundo troço, em que os traçados se desenvolvem em aterro, os aspectos estão
mais relacionados com as afectações no Monte da Foz e no Monte da Saúde, não só em
termos agrícolas e de fragmentação da propriedade, mas também em termos de intrusão
visual e proximidade a habitações.
Face aos factores que poderão ter maior importância para a avaliação: Ocupação do
Solo, Solos, Qualidade da Água, Ordenamento e Condicionantes, Socioeconomia e
paisagem, verifica-se que:
o Uso do Solo selecciona a Alternativa 1;
os Solos seleccionam a conjugação das Alternativas 2 e 2 Sul;
a Qualidade da Água a conjugação das Alternativas 2 e 2 Sul;
o Ordenamento e Condicionantes a conjugação das Alternativas Alternativa 2 e
2 Sul;
a Socioeconomia a conjugação das Alternativas 1, 1 Sul, 2 e 2 Sul;
a Paisagem a conjugação das Alternativas 1, 1 Sul, 2 e 2 Sul.
Há assim uma opção mais clara pelas alternativas mais a Sul, que na prática e se se tiver
em conta o troço final onde elas se apresentam mais distintas, corresponde à selecção
da combinação das alternativas 2 e 2 Sul que têm a ligação com o Corredor Sul da
margem direita do rio Tejo e a combinação das alternativas 1, 1 Sul, 2 e 2 Sul que têm
ligação com o Corredor Norte da margem direita.
Ou seja, no caso da escolha do Corredor Norte a alternativa que lhe dá continuidade e
que se apresenta mais favorável é combinação das Alternativas 1, 1 Sul, 2 e 2 Sul.
Caso seja escolhido o Corredor Sul a alternativa mais favorável é a combinação das
Alternativas 2 e 2 Sul, que acaba por ter um traçado comum à conjugação anterior do
Corredor Norte na metade final da sua extensão, e coincidente na zona onde os impactes
se apresentam mais sensíveis e onde houve uma maior preocupação na escolha de
diversas alternativas para o traçado da A10.
Globalmente, estes traçados correspondem também de forma mais favorável às
preocupações com os solos e com os investimentos económicos no âmbito dos
Aproveitamentos Hidroagrícolas da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e do Vale do
Sorraia, com passagem em extremos das propriedades.
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7.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada todos os factores
de interesse ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção e
exploração.
A ligação entre o IC11 e Benavente e ao Novo Aeroporto da Ota, proporcionada pela
A10, corresponderá à criação de uma acessibilidade de grande importância para o
desenvolvimento económico e social da região.
A A10 potenciará acessibilidades mais descentralizadas e articuladas com outras vias de
importância nacional localizadas em ambas as margens do Tejo. Concretamente, serão
importantes as ligações com a região Oeste e com o Sul, com vantagens evidentes para
as actividades económicas e para a mobilidade da população em geral.
Em termos da zona de Lisboa corresponderá a uma importante ligação para Norte e
Oeste e uma alternativa à sobrecarregada A1, bem como um acesso preferencial ao novo
aeroporto.
A implantação da A10 corresponderá assim à concretização dos objectivos
definidos superiormente em termos de planos de ordenamento nacionais, regionais e
municipais.
Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar os principais factores de interesse
ambiental, de modo a fornecer os dados sobre os impactes associados à sua
implantação e à escolha da solução que melhor estabeleça o equilíbrio entre os diversos
factores envolvidos.
Os impactes esperados na margem Norte do Tejo apresentam-se controláveis e
assimiláveis face às características mais urbanas de ocupação existente. Na margem Sul
o desenvolvimento em viaduto em praticamente quase toda a extensão dos traçados
fazem com os seus impactes não se apresentem significativos em termos das actividades
económicas aí praticadas.
Em termos globais, verificou-se que nenhum factor se apresentou como crítico e
impeditivo da implantação da nova infraestrutura.
Conclui-se pela maior vantagem ambiental do Corredor Norte, no Sublanço Arruda dos
Vinhos / Carregado (A1) – Trecho 2, viabilizando com menores impactes cumulativos o
traçado da A10 e o acesso ao Novo Aeroporto.
No Sublanço Carregado (A1) / Benavente, as alternativas mais favoráveis são as que se
desenvolvem mais a Sul e que no caso da articulação com o Corredor Norte corresponde
à conjugação das Alternativas 1, 1 Sul, 2 e 2 Sul.
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Na fase de Projecto de Execução e em função corredor seleccionado escolhida será
possível proceder a rectificações pontuais que melhorem o traçado, minimizando
impactes directos e se introduzam as medidas adequadas para a melhor inserção
ambiental do projecto e que se podem sintetizar em:
•

Proceder a ajustamentos no projecto, de modo a reduzir aterros, escavações e
movimentações de terras, melhorando os aspectos paisagísticos;

•

Proceder a ajustamentos no traçado dentro de faixa de 400 m do corredor
aprovado, de modo a minimizar impactes socioeconómicos e no património;

•

Realizar um Projecto de Integração Paisagística, tendo em conta a minimização
dos impactes visuais;

•

Realizar estudos de pormenor relativos às medidas de protecção
acústica a adoptar para minimizar os impactes do ruído gerados pelo tráfego
em vários locais já identificados;

•

Adoptar na fase de construção as medidas que conduzem a uma minimização
de impactes negativos, nomeadamente nos solos e áreas agrícolas, nas linhas
de água, na vegetação, na fauna, na qualidade de vida e segurança das áreas
habitacionais próximas e que promovam ainda a maximização de impactes
positivos, como o uso de mão-de-obra local;

•

Adopção de um Programa de Monitorização que avalie a evolução das relações
de estrada com o meio e permite introduzir ou rectificar as medidas de
minimização mais adequadas.
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