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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Sumário Executivo, que integra o Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projecto de Execução (RECAPE) relativo ao Lanço C – IP8 Figueira dos Cavaleiros/Beja, no âmbito 

da Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo. 

O Concurso Público Internacional para a atribuição da subconcessão, concepção, projecto, construção, 

requalificação, aumento do número de vias, financiamento, exploração e conservação, do lanço de auto-

estradas e vias, designado por “Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo”, surgiu como resultado 

da necessidade de ampliar a densidade da rede nas zonas fronteiriças, promover o fecho de malhas 

viárias, e melhorar a acessibilidade de alguns concelhos no sentido de corrigir as assimetrias ainda 

persistentes no desenvolvimento socioeconómico do País. 

A Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo engloba os seguintes lanços e intervenções: 

 

QUADRO 1.1 

Subconcessão do Baixo Alentejo – Lanços e Intervenções 

INTERVENÇÃO A REALIZAR LANÇOS 

Concepção, construção, aumento do número de 

vias, financiamento, exploração e conservação, com 

cobrança de portagem aos utentes: 

A - IP8 - Nó de Roncão (IC33) / Nó de Grândola Sul (IP1) 

B - IP8 - Nó de Grândola Sul (IP1) / Ferreira do Alentejo 

C - IP8 - Ferreira do Alentejo / Beja 

Concepção, construção, duplicação, aumento do 

número de vias, financiamento, conservação e a 

exploração, sem cobrança de portagem aos utentes: 

D - IP8 - Sines / Nó de Roncão (IC33) 

E - IP2 - Évora (A6 / IP7) / São Manços 

F - ER 261-5 - Sines / Santo André 

1) Beneficiação, financiamento, conservação 

e a exploração, sem cobrança de portagem aos 

utentes: 

 

G - IP2 - São Manços / Beja 

H - IP2 - Bela / Castro Verde (A2 / IP1) 

I - IC1 - Marateca (IP1) / IP8 

J - IC33 - Santiago do Cacém / Grândola (IC1) 

 

Em conjunto com os lanços A, B e D da subconcessão, será formada a futura A26 numa extensão de cerca 

de 94 km, constituindo um importante eixo rodoviário transversal, ligando o Porto de Sines ao interior 

alentejano. 
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O traçado do Lanço C – IP8 Figueira dos Cavaleiros/Beja insere-se no IP8 e pretende ligar Sines à fronteira 

com Espanha, em Vila Verde de Ficalho, passando por Santiago do Cacém, Grândola e Ferreira do 

Alentejo, Beja e Serpa (Desenho 882-C-92130-E-A).  

A definição actual do traçado do Lanço C, agora apresentado, veio alterar a denominação inicial do 

programa de concurso que definia o seu início em Ferreira do Alentejo. Esta alteração deve-se ao facto de, 

no decorrer do desenvolvimento do projecto, terem sido encontrados na fase inicial do seu traçado jazigos 

arqueológicos. Como consequência destes achados foi decidido, em consenso com a Estradas de 

Portugal, SA, modificar o início do lanço C, iniciando o seu percurso em Figueira dos Cavaleiros. 

Desta forma, o Lanço C tem o seu inicia-se em Figueira de Cavaleiros onde se finaliza o Lanço B - IP8 Nó 

de Grândola Sul (IP1)/ Figueira dos Cavaleiros. 

A entidade proponente do projecto é a SPER – Sociedade Portuguesa para a Construção e Exploração 

Rodoviária, sendo a entidade licenciadora a Estradas de Portugal, SA. O Estado Português adjudicou à 

SPER a subconcessão rodoviária da Auto-Estrada do Baixo Alentejo, no regime de concepção / construção 

/ exploração, onde se incluem os respectivos Estudos Ambientais. 

A elaboração do RECAPE enquadra-se legalmente no Regime Legal de Avaliação de impacte Ambiental 

(AIA), aprovado pelo Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a última redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

Assim, o principal objectivo do RECAPE, a que se refere o presente Sumário Executivo, foi o de verificar a 

conformidade ambiental do Projecto de Execução do Lanço C, com os critérios estabelecidos na DIA, 

Parecer da Comissão de Avaliação e Relatório de Consulta Pública. 

A calendarização deste projecto, prevê com os devidos ajustes necessários ao desenrolar do processo de 

AIA, que a construção se inicie no 1º semestre de 2010 e termine em Janeiro de 2012, estimando-se que a 

abertura ao tráfego sem condicionamentos aconteça durante o ano de 2012. 

A estrutura do presente documento foi definida tendo em consideração o Anexo IV da Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril, que sendo um documento de divulgação pública, resume as informações patentes 

nos restantes volumes do RECAPE. 
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2 ANTECEDENTES DO PROJECTO 

O Lanço C – IP8 – Figueira dos Cavaleiros/ Beja, foi alvo de EIA em fase de Estudo Prévio “IP8 – Santiago 

do Cacém / IP2 – Variante Poente a Beja e Variante Nascente a Beja”, sujeito a procedimento de AIA. 

No culminar deste processo o ex–Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, actual 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR) emitiu 

uma DIA, a 9 de Janeiro de 2004, dando parecer favorável ao Traçado da Solução A do IP8, no trecho 

Santiago do Cacém / Nó de Brissos, no qual se integra o Lanço C – IP8 – Figueira dos Cavaleiros/ Beja. 

Esta aprovação foi contudo condicionada ao cumprimento das condições e termos constantes do anexo à 

referida DIA, a qual se transcreve: 

1. “Tendo por base o parecer técnico da comissão de avaliação relativo ao Procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao projecto “IP8 – Santiago do Cacém, IP2 – Variante 

Poente a Beja e Variante Nascente a Beja”, em fase de Estudo Prévio, emito: 

a. Parecer favorável ao traçado da Solução A do IP8, no trecho Santiago do Cacém / Nó de 

Brissos, condicionado ao cumprimento das condições e termos constantes do Anexo à 

presente Declaração de Impacte Ambiental (DIA); 

b. Parecer favorável ao traçado da Variante Nascente de Beja, condicionado ao cumprimento 

das condições e termos constantes do Anexo à presente Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA); 

c. Parecer desfavorável ao traçado do IP8 entre Nó de Brissos / Fim da Sol A / B, dado terem 

sido identificados impactes negativos muito significativos, dos quais se destacam os 

identificados em consulta pública: 

i. Corte de várias propriedades; 

ii. Destruição de infra-estruturas para captação e distribuição de água; 

iii. Proximidade a habitações; 

iv. Inviabilização de um projecto de agro-turismo já aprovado pela Direcção Geral do 

Turismo e pela Câmara Municipal de Beja. 

(…)” 

Em Outubro de 2006, foi solicitada a alteração da DIA, uma vez que as medidas de minimização relativas à 

protecção das colónias do Rato-de-Cabrera (Medida 54) inviabilizavam a realização do sublanço IP8 – 
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Santiago do Cacém / IP1 (Nó Grândola Sul). Esta solicitação foi acompanhada de um parecer do então 

Instituto de Conservação da Natureza (ICN) – actual Instituto de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade (ICNB) –, datado de 12 de Abril de 2006, que contempla medidas minimizadoras e 

compensatórias, relativamente ao Rato-de-Cabrera, que possibilitam a construção do projecto de execução 

referido.  

Em Abril de 2007, foi emitida a alteração à DIA, considerando que o traçado eleito pela CA, não obstante 

os impactes que determina, corresponde à alternativa globalmente mais satisfatória, e que as medidas 

minimizadoras e compensatórias, relativamente ao Rato-de-Cabrera, permitem a manutenção das 

populações locais da espécie; e, finalmente, que o projecto apresenta interesse público prioritário. 

Em 20 de Dezembro de 2007, a EP solicita à Secretaria de Estado do Ambiente prorrogação do prazo de 

validade da DIA por mais dois anos, sendo que em Outubro de 2008 o pedido foi concedido, mantendo-se 

agora a DIA válida até 9 de Janeiro de 2010. Em Dezembro de 2009, foi novamente solicitada mais uma 

prorrogação da DIA, estando-se, presentemente, a aguardar a emissão de parecer da entidade 

responsável. 

Em Novembro de 2007, a Estradas de Portugal, SA lançaram o Concurso Público Internacional para a 

Subconcessão do Baixo Alentejo no âmbito do qual a Subconcessão viria a ser atribuída ao Proponente 

deste RECAPE, a SPER – Sociedade Portuguesa para a Construção e Exploração Rodoviária, S.A. 

A 9 de Dezembro de 2008, o Secretário de Estado do Ambiente emitiu uma nova alteração da DIA, na qual 

a verificação da conformidade do Projecto de Execução com a DIA é remetida à entidade licenciadora (EP, 

Estradas de Portugal, S.A.) (Anexo 1 do Volume III – Anexos Técnicos). 

No decorrer do desenvolvimento do Projecto de Execução para o Lanço C, foram encontrados no início do 

seu traçado jazigos arqueológicos, pelo que a Solução presentemente apresentada difere da Solução em 

fase de geometria de traçado (comprimento de 18,6 km, com início nas imediações de Ferreira do 

Alentejo). 

Na sequência destes achados foi decidido, em consenso com a Estradas de Portugal, S.A., deslocar o 

início deste Lanço, em cerca de 8 km para Oeste, por forma a que as alterações de traçado susceptíveis de 

ocorrer nesta zona não inviabilizassem os trabalhos inerentes ao projecto e a tramitação do Lanço. Neste 

sentido, o Lanço C inicia o seu percurso em Figueira dos Cavaleiros, coincidente com o final do Lanço B – 

IP8 – Nó de Grândola Sul (IP1)/ Figueira dos Cavaleiros, desenvolvendo-se até à Rotunda de Brissos 

(concelho de Beja). 

Desta forma, o presente RECAPE irá aferir a conformidade ambiental do Projecto de Execução do Lanço 

C, numa extensão de 26, 451 metros. 
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3 DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO 

3.1 Localização do projecto 

O Lanço C localiza-se na Região Alentejo (NUT II), desenvolvendo-se na sub-região Alentejo Litoral e 

Baixo Alentejo, distrito de Beja. O traçado desenvolve-se nos concelhos de Ferreira do Alentejo e Beja, 

atravessando as freguesias de Figueira dos Cavaleiros, Ferreira do Alentejo e Peroguarda, no concelho de 

Ferreira do Alentejo; e Beringel, Mombeja, São Brissos e Santiago Maior, no concelho de Beja (Figura 3.1). 

 

FIGURA 3.1 

Localização da área de implementação do projecto 
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3.2 Descrição Geral 

O Lanço C, com uma orientação uma predominante Oeste/ Este, percorre uma extensão de cerca de 26,5 

km, iniciando-se ao km 0+000 e terminando na Rotunda de Brissos (concelho de Beja). 

Inicia o seu percurso, a sul, pelo núcleo populacional de Figueira dos Cavaleiros, após o qual se aproxima 

do IP8, por forma a garantir o atravessamento do rib.º do Carvalhosinho, com recurso a um pontão (PTO-

01.01).  

Deste ponto até ao km 3+800, o traçado ajusta-se entre o actual IP8 e o leito de águas baixas da rib.ª do 

Vale do Ouro. 

Ao km 5+000, o traçado inflecte para a esquerda, transpõe superiormente o actual IP8 e contorna a Norte o 

núcleo populacional de Ferreira do Alentejo, cujo acesso se efectua através da implantação do Nó de 

Ferreira do Alentejo, situado ao km 6+892. 

Depois do referido Nó, o traçado desenvolve-se a Norte da barragem do Monte do Pombal, após a qual 

toma uma orientação Sudeste. Transpõe o actual IP8 com recurso a uma passagem superior (P.S.-11.01) e 

segue um percurso paralelo a Sul deste IP até ao km 18+500. 

Perto do km 18+700 desvia-se para Sudeste, por forma a contornar o núcleo populacional de Beringel, a 

Sul, implantando-se ao km 21+557 o Nó de Beringel. 

Após este Nó, o traçado toma uma orientação Nordeste, para transpor novamente o IP8, com recurso a 

uma passagem superior (P.S.-21.02), para novamente se desenvolver paralelamente num percurso 

bastante rectilíneo a este IP, mas desta vez a Norte deste. 

Neste Lanço, o actual traçado do IP8 servirá como paralelo à via projectada. 

O traçado termina ao km 26+451, na Rotunda de Brissos, implantada antes do entroncamento do IP8 com 

a EM528-2, garantindo o acesso a São Brissos e à Base Aérea de Beja. 

 

3.3 Características Geométricas 

Os critérios de projecto adoptados na definição do traçado em planta respeitam as características nas 

Normas de Traçado da ex-JAE, para uma velocidade base de 120 km/h, garantindo uma homogeneidade 

do traçado. 

Para uma velocidade de projecto de 120 km/h, o raio mínimo normal e o raio mínimo absoluto das curvas 

em planta apresentam valores de 1 000 metros e 700 metros, respectivamente. 
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Para uma velocidade de projecto de 120 km/h, o traçado em perfil longitudinal apresenta para o raio 

mínimo convexo e raio mínimo côncavo valores de 16 000 metros e 7 000 metros, respectivamente. A 

inclinação máxima de trainéis é de 3,00%. 

Para a secção corrente, foi definido um perfil transversal tipo de 2×2 vias com a seguinte constituição: 

· Duas faixas de rodagem com 7,50 metros por sentido, com duas vias de 3,75 m de largura cada; 

· Duas bermas direitas com 3,00 metros de largura cada, totalmente pavimentadas; 

· Duas bermas esquerdas com 1,00 metros de largura cada; 

· Separador central relvado com 4,00 metros de largura. 

O Lanço C – IP8 - Figueira dos Cavaleiros/ Beja prevê a criação de 2 Nós de Ligação à rede viária 

nomeadamente, o Nó de Ferreira do Alentejo. 

Localizado ao km 6+892, o Nó de Ferreira do Alentejo adopta uma geometria tipo trompete, estabelecendo 

a ligação à EN2 através de uma rotunda. 

O Nó de Beringel encontra-se implantado ao km 21+557, cuja geometria tipo diamante com as viragens à 

esquerda substituídas por duas rotundas permite estabelecer a ligação ao actual IP8. 

Quanto a obras de arte correntes, no presente Lanço estão incluídos 13 passagens superiores (PS), 2 

passagens inferiores (PI), 4 passagens agrícolas (PA) e 3 pontões (PTO). 

 

3.4 Restabelecimentos 

Ao longo do lanço em estudo, várias estradas ou caminhos são intersectadas, havendo a necessidade de 

restabelecer as circulações existentes. Na elaboração do projecto rodoviário foi preocupação dominante 

repor criteriosamente as circulações da forma a interferir o mínimo possível com o edificado existente. 

Estão previstos 39 restabelecimentos que repõem a circulação local, interrompida pelos traçados da plena 

via, através de passagens superiores, inferiores e passagens agrícolas, associadas à construção de lanços 

de estradas com características diversas, consoante o tipo de via a restabelecer, e ainda de caminhos 

paralelos para garantia de acesso às propriedades marginais. 

No Quadro 3.1 e no Quadro 3.2 apresenta-se o resumo dos restabelecimentos referentes ao Lanço C. 

QUADRO 3.1 

Restabelecimentos 
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DESIGNAÇÃO 
VIA A 

RESTABELECER 

OBRA DE 

ARTE 
COMPRIMENTO (M) 

PLENA VIA 

(KM) 
PERFIS TRANSVERSAIS TIPO (M) 

REST-00.01 Caminho Rural P.A.-00.01 315,370 0+124 (TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

REST-00.02 Caminho Paralelo - 96,318 0+929 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-00.03 Caminho Municipal P.S.-00.02 363,545 0+918 (TIPO III) 0.5+5,5+0.5 

REST-00.04 Caminho Paralelo - 467,190 0+993 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-01.01 Caminho Paralelo - 912,982 1+350 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-03.01 
Caminho Paralelo 

P.S.-03.01 
0,000-815,000 3+010 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

Caminho Rural 815,000-1175.442 3+918 (TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

REST-03.02 Caminho Paralelo - 473,375 3+804 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-05.01 Caminho Paralelo - 868,459 5+672 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-05.02 Caminho Paralelo - 146,863 5+878 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-05.03 Caminho Paralelo - 1.441,526 5+972 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-06.01 Caminho Paralelo - 314,553 6+851 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-07.01 Caminho Paralelo - 316,560 7+377 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-07.02 Caminho Paralelo - 152,260 7+849 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-07.03 Caminho Rural P.S.-07.02 344,539 7+896 (TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

REST-07.04 Caminho Paralelo - 2327,231 7+909 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-07.05 Caminho Paralelo - 2293,692 7+875 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-09.01 Caminho Paralelo - 2061.683 9+971 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-09.02 Caminho Rural P.S.-09.01 370,000 9+993 (TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

REST-10.01 Caminho Paralelo - 2178,378 10+020 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-11.01 Estrada Nacional P.S.-11.01 1020.704 11+701 (TIPO I) 1.5+7.0+1.5 

REST-11.02 Caminho Rural - 581.354 11+492 (TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

REST-12.01 Caminho Rural P.A.-12.01 576,876 12+475 (TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

REST-13.01 Caminho Paralelo - 1417,003 13+509 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-14.01 
Caminho Rural 

P.S.-14.01 
0,000-63,000 

14+778 
(TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

Caminho Paralelo 63,000-217,000 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-15.01 Caminho Paralelo - 532,961 15+680 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-16.01 Caminho Rural P.S.-16.01 121,000 16+170 (TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

REST-18.01 Caminho Rural P.S.-18.01 246,363 18+015 (TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

REST-18.02 Caminho Paralelo - 351,257 18+973 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-19.01 Caminho Rural P.A.-19.01 126,616 19+232 (TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

REST-20.01 Caminho Municipal P.S.-20.01 379,830 20+117 (TIPO II) 1.0+6.0+1.0 

REST-20.02 Caminho Paralelo - 242,355 20+120 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 
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DESIGNAÇÃO 
VIA A 

RESTABELECER 

OBRA DE 

ARTE 
COMPRIMENTO (M) 

PLENA VIA 

(KM) 
PERFIS TRANSVERSAIS TIPO (M) 

REST-21.01 Caminho Rural P.S.-21.01 358,835 21+096 (TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

REST-21.02 Caminho Paralelo - 89,886 21+073 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-21.03 Caminho Paralelo - 640,349 21+542 (TIPO V) 0.0+4.0+0.0 

REST-24.01 Caminho Rural P.A.-24.01 145,167 25+000 (TIPO IV) 0.5+4.0+0.5 

 

QUADRO 3.2 

Restabelecimentos incluídos nos Nós de Ligação 

DESIGNAÇÃO 

VIA A 

RESTABELECE

R 

OBRA DE 

ARTE 

COMPRIMENT

O (M) 

PLENA 

VIA (KM) 

PERFIS TRANSVERSAIS TIPO 

(M) 

NÓ FERREIRA RAMO E N2 / R2 P.S.-07.01 646,602 7+154 (TIPO I)    1.5+7.0+1.5 

NÓ BERINGEL LIGAÇÃO E I.P.8 P.S.-21.02 96,651 21+557 2.5+4.0+1.0+0.6+1.0+4.0+2.5 

NÓ BERINGEL RAMO F I.P.8 - 270,000 21+515 (TIPO I)    2.5+7.0+2.5 

NÓ BERINGEL RAMO G I.P.8 - 655,228 21+602 (TIPO I)    2.5+7.0+2.5 

 

3.5 Drenagem 

Ao longo do traçado são atravessadas diversas linhas de água, sendo as mesmas restabelecidas através 

de passagens hidráulicas (PH). Está prevista a construção de 65 passagens hidráulicas, sendo que 22 

estão localizadas nos restabelecimentos previstos, três (3) estão situadas no Nó de Ferreira do Alentejo e 

16 no Nó de Beringel. Acresce referir que existem algumas passagens hidráulicas que comportam também 

a função de passagem de fauna. 

 

3.6 Movimentação de Terras 

Segundo o movimento de terras previsto para este lanço, são necessários 2 746 103,8 m3 para a execução 

de aterros, dos quais 1 559 989,9 m3 resultam das escavações previstas. Deste modo prevê-se um défice 

de terras de aproximadamente 1 186 113,9m3. 
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3.7 Tráfego 

De acordo com os dados de tráfego fornecidos, o Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) previsto para os 

anos 2011, 2016, 2021, 2026, 2031 e 2038 é o apresentado no Quadro 3.3. 

QUADRO 3.3 
Valores de Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) 

 2011 2016 2021 2026 2031 2038 

LIGEIROS 15 587 21 522 24 116 29 405 32 159 36 479 

PESADOS 2 448 3 363 4 257 5 427 5 962 6 803 

TOTAL 18 035 24 885 28 373 34 832 38 121 43 282 

Fonte: BAFO / SPER - Sociedade Portuguesa para a Construção e Exploração Rodoviária, S.A. 

 

3.8 Estaleiros Previstos e Acessos de Obra 

Relativamente à localização do estaleiro, consideraram-se os locais denominados apresentados no 

Desenho 882-C-92115-E-A - Carta de condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo 

e depósitos de materiais, Volume V – Peças Desenhadas. 

Os acessos a realizar entre o estaleiro e a frente de obra correspondem à actual plataforma do IP8 e outros 

caminhos existentes na directa proximidade do Lanço B. 
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4 CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

4.1 Considerações Gerais 

Durante a elaboração do Projecto de Execução, no sentido de serem cumpridos os termos e condições 

fixadas na DIA, houve a necessidade de realizar novos estudos. Estes estudos resultaram na introdução de 

ligeiras alterações ao traçado, e na introdução de várias medidas tendentes a minimizar de forma 

significativa, os impactes identificados na fase de Estudo Prévio. 

De igual forma, procedeu-se à reanálise de impactes para os factores ambientais Geologia e 

Geomorfologia, Qualidade do Ar, Recursos Hídricos, Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva 

Ecológica Nacional (REN), Ocupação do Solo, Ambiente Sonoro, Componente Ecológica, Componente 

Social, Planeamento e Gestão do Território, Património e Paisagem. 

Foram ainda delineados o Acompanhamento e Monitorização Ambientais, que contemplam os Programas 

de Monitorização da Qualidade do Ar, Recursos Hídricos, Ruído e Componente Ecológica, os quais têm 

como objectivos principais salvaguardar as situações de risco, avaliar a eficácia das medidas propostas e 

permitir assegurar que as medidas preconizadas e implementadas garantam a minimização efectiva dos 

impactes identificados. 

O RECAPE apresenta ainda um conjunto de cláusulas ambientais que irão ser integradas no Caderno de 

Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo empreiteiro e assim minimizar alguns impactes 

ambientais previstos.  

 

4.2 Impactes no Ambiente 

Tendo-se, nesta fase, um maior rigor em termos de minimização da afectação de edificado, parcelas 

agrícola, vias existentes, linhas de água, entre outros elementos, a nova proposta de traçado apresenta 

alterações sobretudo ao nível do seu traçado em planta, ditadas pelas alterações na geometria do traçado 

(plena via), reformulação dos Nós de Ligação, reconfiguração dos Restabelecimentos e Obras de Arte, 

assim como no perfil longitudinal de traçado, com alterações na rasante. 

As intervenções a realizar no traçado, objecto de análise, compreendem, em grande parte, o 

aproveitamento do traçado em fase de Estudo Prévio; no entanto, o imperativo das alterações efectuadas 

em fase de Projecto de Execução centrou-se nas seguidamente enunciadas: 
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Alterações na Geometria do traçado (em plena via) 

As alterações efectuadas conferem uma maior sensibilidade ao traçado, quer ao nível da sua geometria, 

segurança rodoviária, acessibilidades rodoviárias, quer condicionalismos ambientais. São, portanto, de 

considerar como principais ajustes, os seguidamente descritos: 

Ripagem do traçado para Sul, sensivelmente do km 0+000 ao km 2+000 

Neste troço, executa-se uma ripagem para Sul face ao traçado em Estudo Prévio, por forma a dar 

continuidade à implantação do Nó de Figueira dos Cavaleiros que integra o Lanço B da Subconcessão em 

questão, cuja reformulação preconizada foi efectuada no sentido de dar cumprimento às imposições da 

DIA, nomeadamente: 

· Não interferir com propriedades existentes; 

· Reduzir o número de locais interceptados de áreas agrícolas infra-estruturadas pelo 

Aproveitamento Hidroagrícola de Odivelas. Refira-se que a este nível e atendendo às 

características geométricas do traçado (velocidade de 120km/h), as opções disponíveis sem sair do 

corredor ambientalmente aprovado são restritas, pelo que a afectação das infra-estruturas 

associadas ao aproveitamento hidroagrícola mencionado ainda é verificada. 

Neste sentido, em fase de Projecto de Execução, o traçado privilegiou, sempre que possível a travessia 

perpendicular das estruturas de rega, contemplando, igualmente, alternativas exequíveis (desvios ou 

protecção) aquando a afectação destas infra-estruturas, por forma a minorar as perturbações nas mesmas 

e restabelecer a normalidade dos seus serviços. 

Ripagem do traçado para Norte, sensivelmente do km 2+500 ao km 3+100 

Nestes pontos quilométricos, efectua-se uma ligeira ripagem do traçado para Norte, permitindo o encaixe 

do traçado entre o actual IP8 e o leito de águas baixas da rib.ª do Vale do Ouro. 

Esta alteração permitiu diminuir a afectação desta rib.ª e consequente artificialização da mesma, dando 

assim cumprimento ao estipulado na Medida 20 da DIA, na qual é referido que se deverá evitar a “(…) 
artificialização, especialmente para a linha de água identificada como possuindo regime 
permanente, o rib.ª do Vale do Ouro (…)”. 

Ripagem do traçado para Sul, sensivelmente do km 3+100 ao km 7+600   

Esta deslocação pretendeu dar conformidade do Projecto às imposições da DIA, na qual é recomendado 

que no decurso do seu desenvolvimento fosse definida uma directriz de traçado, de forma a evitar a 

artificialização da rib.ª do Vale do Ouro, por um lado; e por outro não afectar directamente os valores 
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patrimoniais em causa, nomeadamente a ocorrência n.º 9 (Monte do Vale do Ouro), identificada 

sensivelmente ao km 5+300. 

Esta alteração conduz ainda a uma menor afectação da área classificada de REN, zonas ameaçadas pelas 

cheias, que ocorre a norte do traçado. 

Ao nível da ocupação do solo e da afectação de biótopos e habitats verifica-se que as classes afectadas se 

mantêm, não havendo impactes ambientais adicionais significativos. 

Ripagem do traçado para Norte a partir do km 8+400 ao km 9+800 

Na sequência da reformulação do Nó de Ferreira do Alentejo, localizado ao km 6+892, verifica-se uma 

ligeira deslocação do traçado em Projecto de Execução para Norte, face ao aprovado em Estudo Prévio. 

Esta ripagem implica impactes significativos sobre a vertente patrimonial, considerando uma maior 

afectação da ocorrência 26 (Monte Carrascal 2), traduzido-se num impacte considerável.  

Por outro lado, a ripagem do traçado para norte permite um afastamento da via à charca (n.º3) localizada a 

Sul, a 170m no km 9+100, traduzindo-se numa alteração positiva ao nível dos recursos hídricos.  

Ripagem do traçado para Sul e para Norte, sensivelmente do km 9+800 ao km 13+200 

Esta alteração de traçado resultou da adequação da geometria de traçado à implantação dos 

restabelecimentos, de forma a permitir o acesso às parcelas agrícolas e caminhos existentes, minimizando 

efeito barreira inerente à implantação da via e os impactes advindos ao nível social. 

Refira-se que com esta ripagem dá-se cumprimento à Medida 58 imposta na DIA, ao referir que em fase de 

Projecto de Execução, se deve prever “(…) o acesso a todos os campos e propriedades (…), de forma 
a garantir a continuidade dos usos do território”. 

Refira-se que esta ripagem aproxima o traçado agora apresentado do sítio arqueológico n.º 27A (Monte do 

Pombal 2/Quita de São Vicente 5), a Sul da via, identificado no âmbito das obras do Blocos de Rega do 

Alqueva. 

Ripagem do traçado para Sul, sensivelmente do km 15+400 ao km 17+800 

A ripagem de traçado efectuada permitiu o afastamento, ainda que ligeiro, da pedreira do Monte da Serra e, 

consequentemente, dos limites de expansão da mesma. 

Em termos de ocupação do solo, verifica-se ao km 16+900 o distanciamento da classe ocupada por 

sistemas agro-florestais, deixando de haver afectação da mesma. Por outro lado, a ocupação prevista a 

sul, conduz a uma maior ocupação de outras culturas permanentes em oposição à classe pastagens. 

Ripagem do traçado para Sul (km 18+600 e 20+2000) e para Norte (km 20+200/21+200) 
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Pretendeu-se, com a ripagem efectuada, minimizar a afectação da ocorrência patrimonial n.º 64 – Vale de 

Barrancas, considerado de elevado valor patrimonial que, na fase de Estudo Prévio seria totalmente 

atravessada. 

A primeira ripagem efectuada neste intervalo, sendo a mais significativa, veio afastar o traçado e o Nó 

previsto, da Povoação de Beringel o que, considerado a afectação dos receptores sensíveis ao ruído e à 

qualidade do ar, conduz a impactes positivos.  

Ripagem do traçado nos km finais do traçado (a partir do km 25+000) 

As ripagens efectuadas na parte final do traçado devem-se, sobretudo, a optimizações de traçado face ao 

proposto na fase de estudo prévio, tendo em atenção as alterações anteriores consideradas necessárias ao 

desenvolvimento do traçado do Lanço C e que permitiram respeitar as condicionantes da DIA. 

Ao nível dos factores ambientais analisados, salienta-se o facto de não se verificarem impactes ambientais 

adicionais à imagem do traçado do estudo prévio. 

 

Reformulação dos Nós de Ligação 

Conforme referido anteriormente, o Lanço C prevê a implantação de dois novos Nós de Ligação, sujeitos a 

reformulação face ao projectado em Estudo Prévio, objectivando-se a regulação do tráfego, 

proporcionando, desta forma, o aumento dos níveis de segurança, ao mesmo tempo que aumenta os níveis 

de acessibilidade aos núcleos populacionais próximos. Esta realidade traduz impactes positivos em termos 

sociais. 

Nó de Ferreira do Alentejo 

O Nó de Ferreira do Alentejo, implantado ao km 6+892, sofre um deslocamento para Oeste, tendo sido a 

respectiva geometria, apresentada em fase de Estudo Prévio tipo semi-trevo, alterada para uma geometria 

tipo trompete, estabelecendo a ligação à EN2, através de uma rotunda. 

Em termos de ocupação efectiva verifica-se, com esta alteração, que deixa de ser afectada uma área REN 

- Cabeceiras de linhas de água, que se apresenta a Este do Nó de Ferreira do Alentejo.  

Da mesma forma, a alteração prevista permite a minimização da afectação da classe de olival que ocorre 

na envolvência do aglomerado de Ferreira do Alentejo.  
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Nó de Beringel 

O Nó de Beringel, implantado ao km 21+557, difere do preconizado em Estudo Prévio, passando a 

configurar uma geometria tipo diamante, interliga com o actual IP8 através de duas rotundas, nas quais se 

afluem os ramos de aceleração e desaceleração da auto-estrada. 

As alterações efectuadas pretenderam dar cumprimento à Medida 9 da DIA, nomeadamente “Na definição 
do traçado do IP8 deve-se ter em atenção que o mesmo não pode interferir com as zonas definidas 
como de protecção às captações de águas subterrâneas usadas para abastecimento público, 
devendo ser respeitado o perímetro imediato definido na legislação e proceder à vedação das 
captações cujo perímetro cujo perímetro imediato seja interceptado. Por este motivo a localização 
do Nó de Roncão terá que ser revista e o traçado deve ser afastado das captações de Cruz João 
Mendes e dos de abastecimento de Beringel ”. 

Na zona de implantação do Nó de beringel, o traçado encaixa-se a sul dos restos arqueológicos existentes 

na zona (Vila Romana de Vale Barrancos), e a norte das captações de Beringel. 

A presente proposta de traçado apresenta uma modificação do traçado em planta, que se desloca 

ligeiramente do eixo definido no Estudo Prévio, porém mantém-se dentro do corredor definido. 

A deslocação do Nó de Beringel para Este, minimiza a afectação do perímetro de protecção alargado das 

captações públicas identificadas no município de Beja. Conforme recomendação da DIA, não se verifica o 

atravessamento pelo traçado dos perímetros de protecção intermédio das referidas captações. 

No que respeita às ocorrências patrimoniais presentes na área de estudo, salienta-se a não afectação da 

ocorrência n.º 64 – Vale de Barrancas, considerado de elevado valor patrimonial, que na fase de Estudo 

Prévio seria totalmente atravessada. 

 

Restabelecimentos 

Face ao povoamento disperso existentes ao longo do corredor da implantação da Variante, a vivência das 

populações dependem do fácil e rápido acesso à rede viária, pelo que a manutenção das acessibilidades 

assume capital importância no presente projecto. 

Na sequência do referido, a localização dos restabelecimentos foi efectuada com base no Estudo Prévio, 

tendo-se alterado em algumas situações as características dos mesmos, de modo à sua adequação à 

rasante dimensionada. No entanto, e tendo em conta o pormenor de análise desta fase de projecto de 

execução, afigurou-se necessário a implantação de restabelecimento adicionais face ao previsto em Estudo 

Prévio. 
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Passagens Hidráulicas 

Face ao Estudo Prévio e no respeitante às obras de arte correntes, é de considerar no Projecto de 

Execução a redefinição das passagens hidráulicas e pontões para assegurar o restabelecimento das linhas 

de água, adoptando-se, para o respectivo dimensionamento, os caudais correspondentes à cheia 

centenária de modo a criarem-se boas condições de inspecção e manutenção durante a sua vida útil. 

Obras de arte correntes 

Foram redefinidas no âmbito do Projecto de Execução 22 obras de arte correntes, nomeadamente 13 

passagens superiores (PS), 2 passagens inferiores (PI), 4 passagens agrícolas (PA) e 3 pontões (PTO). 

No Quadro 4.1 apresenta-se o resumo da conformidade ambiental do projecto de Execução, através da 

indicação dos documentos em que se pode verificar o cumprimento dos estudos e condicionantes impostas 

na DIA. 

Salienta-se que não foram consideradas as medidas 10, 11, 12, 14, 17, 28, 34, 52, 53, 54 e 63, por não se 

aplicarem ao Lanço C – IP8  Figueira de Cavaleiros/Beja, da Subconcessão do Baixo Alentejo. 

Refira-se que foi ainda desenvolvido o Projecto de Protecção Sonora, o qual concretiza de que forma se 

processa a protecção sonora dos locais onde são excedidos os valores limite de ruído, apresentando como 

solução a implantação de barreiras acústicas e o respectivo dimensionamento e de piso com 

características de absorção sonora. Neste projecto foram seguidas todas as recomendações da DIA. 

O RECAPE inclui ainda um volume independente, Volume IV – Acompanhamento e Monitorização 
Ambientais, onde se apresenta o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD), a Gestão Ambiental, nos quais são definidos os procedimentos de gestão ambiental a ter em 

consideração ao longo da fase de construção, e também as Cláusulas Ambientais a Integrar no Caderno de 

Encargos, por forma a serem respeitadas pelo empreiteiro e assim minimizar alguns impactes ambientais 

previstos. 

São ainda apresentados, os programas de monitorização a adoptar nas fases de pré-construção, 

construção e exploração do presente empreendimento, nomeadamente Qualidade do Ar, Recursos 

Hídricos, Ruído, e Componente Ecológica. 
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QUADRO 4.1 

Quadro Resumo da Verificação da Conformidade do PE com as Medidas da DIA 

MEDIDAS DA DIA LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE 

I - Estudos e Condicionantes 

1. Por forma a melhor se identificar as áreas de risco, nomeadamente em zonas de nível freático 

próximo da superfície e proximidade a captações públicas deverá ser elaborada uma peça 

desenhada com a sensibilidade dos aquíferos à poluição, devendo a mesma servir de base à 

definição e características do próprio projecto 

· Esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do Projecto de Execução, tendo sido 

elaborada cartografia específica que serviu de base à definição do projecto e à análise da 

componente Recursos Hídricos. 

2. Na concepção do Projecto de Execução, para o traçado que se desenvolve entre Beringel e 

Ferreira do Alentejo e dado este localizar-se muito próximo das pedreiras de brita que exploram 

rochas gabróicas do Comp Ígneo de Beja, quer a localização destes centros extractivos, quer a 

área de expansão dos mesmos, deverão ser respeitadas. 

· O traçado do PE respeitou os limites da pedreira localizada na área de estudo. Foi ainda solicitado à 

Direcção Regional da Economia do Alentejo, os limites da eventual expansão da pedreira, tendo 

sido apenas enviado o limite representado na figura, não sendo por conseguinte avaliável se o 

traçado do Lanço C irá respeitar os eventuais limites de expansão da referida pedreira. 

3. A reutilização dos materiais autóctones, provenientes das escavações, contribuirá para a 

minimização dos impactes negativos decorrentes da execução deste traçado. 

· Os taludes foram projectados tendo em conta um posterior aproveitamento de materiais, de forma a 

compensar a necessidade de terras ao longo do traçado, obviando assim o recurso de manchas de 

empréstimo ou vazadouros. 

4. O material necessário para os aterros deve ser obtido apenas, nas explorações existentes na 

área de estudo no EIA. 

· Estima-se um défice de terras de aproximadamente de 1.186.113,9m3, tendo sido considerada a 

utilização de materiais procedentes de pedreiras existentes na área de estudo definida em Estudo 

Prévio. Efectuou-se nesse sentido um inventário de pedreiras e centrais de britagem presentes na 

evolvente ao projecto. 

5. Deverão ser devidamente identificadas as situações onde são expectáveis os impactes 

geomorfológicos mais significativos, devendo o traçado tentar reduzir a altura dos aterros e 

escavações. 

· O traçado desenvolvido teve como premissa evitar a altura de taludes, no entanto dada a topografia 

do terreno ainda se verificam taludes com alturas significativas. 

6. Deverão ser estabelecidos declives com a menor inclinação possível, tendo em consideração, 

não só a estabilidade geotécnica, mas também as inclinações mais favoráveis para o 

revestimento vegetal. 

· A metodologia de cálculo de estabilidade dos taludes teve em consideração o tipo de material 

afectado, a presença de nível freático, a afluência de água, assim como o risco de erosão. 

Complementarmente, foram ainda analisadas as escavações e aterros de maior altura sobre as 
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MEDIDAS DA DIA LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE 

distintas unidades litológicas, e caso se verifique a estabilidades das mesmas, fica garantida a 

estabilidades das restantes para as mesmas unidades. 

Quanto ao revestimento vegetal dos taludes, este é apenas exequível nos de escavação e aterros 

em solos, sendo o mesmo efectuado com espécies definidas no âmbito do Projecto de Integração 

Paisagística. 
7. Nos locais onde o projecto prevê cortes em ambientes terrosos, onde a eventual ocorrência de 

alternâncias ou passagens granulométricas diferenciadas esteja associada a condições 

hidrogeológicas agressivas, deverá ser previsto o recurso a disposições de estabilização do tipo 

máscara drenante ou esporão drenante, em função do carácter mais ou menos difuso das 

vindas de água, em resultado de cortes em ambientes terrosos onde a eventual ocorrência de 

alternâncias ou passagens granulométricas diferenciadas esteja associada a condições 

hidrogeológicas agressivas. 

· Nos cálculos de estabilidade global e estrutural realizados não foram detectadas instabilidades para 

as geometrias propostas, obtendo-se coeficientes de segurança admissíveis. Unicamente são 

recomendadas medidas de revegetação na superfície dos taludes, de forma a evitar a sua 

degradação e alteração devido ao escoamento superficial de água. 

8. Nos trechos de escavação a meia costa, em vertentes com desenvolvimento acima da crista do 

talude, deverá prever-se a inclusão de vala de crista, de modo a evitar vindas de água sobre os 

taludes. Esta situação tem incidência particular no atravessamento da Serra de Grândola, onde 

a reduzida permeabilidade dos terrenos xistosos propicia o regime torrencial. 

· No projecto actualmente desenvolvido são propostos executar valetas de crista de taludes 

revestidas, localizadas a 1m do coroamento do talude, evitando, assim, o escoamento superficial 

sobre a superfície dos taludes. 

9. Na definição do traçado do IP8 deve-se ter em atenção que o mesmo não pode interferir com as 

zonas definidas como de protecção às captações de águas subterrâneas usadas para o 

abastecimento público, devendo ser respeitado o perímetro imediato definido na legislação e 

proceder à vedação das captações cujo perímetro imediato seja interceptado. Por este motivo a 

localização do Nó de Roncão terá de ser revista e o traçado deve ser afastado das captações 

de Cruz de João Mendes e dos poços de abastecimento de Beringel. 

· Verificar-se a abrangência do perímetro de protecção alargado das captações, atravessado, 

sensivelmente, entre os km 19+870 e 21+235. No entanto, o facto de se prever a abrangência do 

perímetro de protecção alargado das captações públicas identificadas, não conduz a impactes 

significativos ao nível do descritor uma vez que, para além de não ocorrer a afectação directa pelo 

traçado, considerou-se o tratamento das águas de escorrência da via nas descargas efectuadas aos 

km 20+375 e 20+500. É ainda proposto um Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos onde 

está prevista a monitorização da qualidade das águas subterrâneas, nos pontos de descarga 

identificados e, nas referidas captações.  

13. Identificar e caracterizar todas as estruturas que irão ser afectadas directa, ou indirectamente, · Relativamente às áreas de aproveitamento hidroagrícola (regadio), foram identificadas infra-
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com vista a apresentação das respectivas minimizações, que devem prever a reposição, 

preferencialmente, no mesmo local e nas mesmas condições. Todas as infra-estruturas 

afectadas deverão ser objecto de adequada reposição no que concerne aos vários sistemas 

associados a estas, nomeadamente adução, rega e acessibilidades das áreas de regadio 

servidas. Desde já merecem atenção todas as valas e condutas identificadas neste EIA, entre 

as quais as condutas dos km 43, 48±480, km 49±500, km 51+200 e km 51±700). O mesmo tipo 

de estudo e de preocupação devem merecer as condutas de abastecimento de água. 

estruturas da Rede de Rega da EDIA dos Blocos de Ferreira do Alentejo, Figueirinha, Valbom, que 

serão afectadas em vários pontos do traçado. 

Algumas destas infra-estruturas já estão construídas e existindo ainda outras em fase de conclusão, 

constituindo para efeitos de construção do Lanço C uma infra-estrutura existente. 

Adicionalmente, associado às infra-estruturas do Sifão S2 (Canal de Adução Pisão–Ferreira) 

existem passagens hidráulicas que serão afectadas em três pontos. 

Foi ainda identificada uma infra-estrutura de abastecimento de água, a adutora de Água Potável a 

Beringel da responsabilidade da EMAS de Beja, a qual será afectada três pontos de cruzamento 

com o traçado. A alternativa proposta para a infra-estrutura afectada passa por desviar a conduta 

em planta e reposicioná-la altimetricamente. 

15.  Efectuar um levantamento com a localização e caracterização de todos os receptores sensíveis 

(entre os quais destacam-se as captações e perímetros de protecção, estruturas de rega, 

culturas mais sensíveis, charcas e albufeiras), para os quais não poderão ser feitas descargas 

das águas pluviais oriundas da plataforma. Este estudo servirá de base à definição dos locais 

onde podem, ou não, ser feitas as descargas, e em resultado do mesmo poderá ser necessário 

a inclusão de sistema de tratamento ou de contenção de derrames com substâncias perigosas. 

· O levantamento com a localização e caracterização de todos os receptores sensíveis, é efectuado 

no estudo complementar “Recursos Hídricos”. É ainda de referir que o Projecto de Drenagem 

contempla bacias de retenção nos pontos de descarga de águas de escorrência da via nos locais 

mais sensíveis e teve o cuidado de não projectar descargas na zona de máxima infiltração. 

Foi também previsto a aplicação de um plano de monitorização dos Recursos Hídricos, no sentido 

de avaliar o desempenho das bacias de retenção projectadas e averiguar a necessidade de 

implementação de novas medidas de minimização. 

16. Proceder à simulação dos impactes para a qualidade da água usando, para o efeito, um modelo 

que permita avaliar o cenário real, com o tráfego diferenciado por troços, as cargas poluentes 

condicentes com o tráfego previsto e, para todos os locais de descarga. 

· A simulação dos impactes na qualidade da água integra o estudo complementar “Recursos 

Hídricos”. 

A metodologia aplicada, Modelo Driver & Tasker modificado e adaptado pelo LNEC à realidade 

portuguesa, para simulação dos acréscimos de poluentes decorrentes das escorrências da estrada, 

conforme indicado no Guia Técnico para a Elaboração de estudos no âmbito da avaliação de 

Impacte Ambiental de Infra-estruturas Rodoviárias (Junho 2009).  

O modelo proposto é o driver & Tasker (1990), visto que este modelo é aquele que prevê 

concentrações mais próximas da realidade. 
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18. Todas as linhas de água terão de ser restabelecidas, ou por obras de arte especiais, ou por PH, 

devendo estas ser posicionadas de acordo com o sentido do escoamento das linhas de água, 

ou seja, deverão as mesmas ser inseridas no alinhamento original da directriz das linhas de 

água, devendo rever-se a orientação das PH’s referidas na análise de impactes. 

· De modo a que a afectação das linhas de água seja a mínima possível, as mesmas serão 

restabelecidas com recurso a passagens hidráulicas, passagem inferior e pontão. 

Relativamente ao regime de escoamento a jusante das passagens hidráulicas, este foi devidamente 

considerado, foi equacionada a transição entre o dispositivo hidráulico e a linha de água de modo a 

reduzirem-se as perdas de carga e evitar a erosão quer das margens quer do leito da linha de água. 
19. As obras de drenagem transversal deverão ser concebidas para assegurar o escoamento de 

caudais para um período de retomo de 100 anos. Reforça-se que deverá ser assegurado o 

restabelecimento de todas as linhas de água interceptadas pelas soluções de traçado em 

estudo e, para o cálculo da drenagem deverão ser usados diferentes métodos, tendo em conta 

as características locais e regionais, procedendo-se, posteriormente, à análise crítica dos 

resultados obtidos, em vez de se propor o uso da mesma fórmula de cálculo para todas as 

situações. 

· As soluções preconizadas para todas as linhas de água interceptadas são identificadas na medida 

anterior (Medida 18), sendo de referir que o cálculo para as obras de drenagem foi efectuado 

considerando um período de retorno de 100 anos, com base no método Racional Modificado 

reconhecido na Península Ibérica. 

20. Deverá ser evitada a alteração do traçado das linhas de água, nomeadamente pela sua 

regularização ou criação de curvas apertadas, devendo a concordância das linhas de água com 

as obras de arte ser realizada com o maior raio de curvatura possível e no menor número de 

vezes possível. Deste modo deverá evitar-se a artificialização, especialmente para a linha de 

água identificada como possuindo regime permanente, o ribeiro do Vale do Ouro na Sol A 

(km 60+750) e a linha de água ao km 58+500. 

· O traçado projectado da plena via intercepta o ribeiro do Carvalhosinho, como a linha de água 

natural e o eixo da estrada cruzam-se de forma muito oblíqua, para se manter a linha de água 

actual, seria necessário a construção de um viaduto de grandes dimensões (superior a 200m).  

É ainda de referir que o traçado passa muito próximo ao Ribeiro do Vale do Ouro entre os Pks 

2+600 e 2+800. Para evitar a imersão do talude de aterro da plena via no Ribeiro, desviou-se o 

mesmo 5m da sua localização original, este desvio considerou-se o caudal de 112,11m³/s 

correspondente ao período de retorno de 100 anos. Como medida de protecção, está previsto 

proteger o talude de aterro com enrocamento que varia entre a cota 82,5 e 80,5, consoante a sua 

localização respectivamente ao perfil. 

É importante referir que entre o km 16+400 e o km 17+049, aproximadamente, o traçado projectado 

da plena via intercepta o barranco do Lagos. Como o eixo da estrada cruza a linha de água em três 

locais muito próximos, foi necessário o projecto de drenagem planear o desvio do barranco, 

canalizando-o, respeitando a sua secção actual. Este canal tem um comprimento de 620 m, tem 
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inicio na passagem hidráulica projectada para o km 17+049 e terminará retomando a linha de água 

a jusante do traçado. 

21. A jusante das PH: evitar a erosão das margens e do leito, através do estudo da melhor 

transição entre o dispositivo hidráulico e a linha de água. A montante da PH: avaliar a 

necessidade de um dispositivo hidráulico para assegurar que a transição entre a linha de água 

e a obra de arte seja suave, ou seja, que não ultrapasse as velocidades de escoamento 

existentes na linha de água na sua forma natural. 

· No dimensionamento das PH’s, foi devidamente equacionada a transição entre o dispositivo 

hidráulico e a linha de água de forma a reduzirem-se perdas de carga e evitar a erosão das margens 

e dos leitos da linha de água. Neste sentido, os aquedutos foram posicionados de modo a que, 

sempre que possível, se respeitassem os traçados das linhas de água e que as velocidades de 

escoamento estivessem dentro dos limites aconselháveis (0,5 a 5 m/s), obviando assim o efeito 

erosivo, considerando que a velocidade máxima de saída é inferior a 5,0 m/s, preconizou-se um 

enrocamento de protecção e dissipação de energia. Para evitar a obstrução da secção com detritos 

sólidos, considerou-se como secção mínima Æ 1,00 m. 

A fim de assegurar a continuidade do sistema de drenagem interceptado por serventias rurais, 

optou-se pela implantação de passagens galgáveis e não galgáveis. As passagens galgáveis são 

constituídas por uma laje contínua de betão armado, de 20 cm de altura máxima, em cujo eixo 

transversal se coloca uma inclinação suavizada. Relativamente às passagens não galgáveis, estas 

são constituídas, à semelhança das anteriores, por uma laje de betão armado, de 20 cm de altura 

máxima, em cujo eixo transversal central de coloca uma inclinação suavizada. Debaixo desta laje, 

ainda no mesmo eixo, é colocado um tubo de 60 cm de diâmetro interior. 
22. A drenagem transversal deve estar concordante com a drenagem existente nas imediações 

associada as estradas existentes. 

· Esta medida foi contemplada no Projecto de Drenagem, ao considerar a envolvente aquando da 

concepção da drenagem transversal, de forma a dar continuidade às obras existentes.  

23. No caso dos aproveitamentos hidráulicos afectados, directa ou indirectamente, deverá 

igualmente estar prevista a sua substituição, caso os proprietários assim o requeiram. 
· Esta medida encontra-se respondida anteriormente na Medida 13. 

24. Deverá ser feito um levantamento e estudo de todos os poços e furos que poderão vir a ser 

afectados quer directa, quer indirectamente, e, para cada situação, deverão ser apresentadas 

as respectivas medidas de minimização. 

· Medida contemplada no âmbito do estudo dos Recursos Hídricos, onde se efectiva um 

levantamento e estudo de todos os poços e furos, para os quais são propostas medidas de 

minimização quando verificadas situações de afectação (quer directa, quer indirectamente). 

Na sequência refere-se, relativamente à identificação das captações privadas subterrâneas, que se 
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procedeu à elaboração de um inventário que teve por base a cartografia do projecto, o levantamento 

de campo efectuado no âmbito do estudo Geológico e Geotécnico, e a informação disponibilizada 

pelo Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR). 

25. As linhas de água que sejam interceptadas pela via e que sejam afluentes de charcas, 

albufeiras e represas, têm de ser restabelecidas no sentido de não se afectar a taxa de 

armazenamento. 

É de mencionar a proximidade do traçado do Lanço C a duas albufeiras, designadamente a do 

Monte do Pombal e a do Pisão, ambas em fase de exploração. Quatro das linhas de água 

interceptadas pelo traçado (ribeira do Galego, ribeira do Monte do Marquês, o barranco dos Álamos 

e o barranco da Fonte dos Cântaros) drenam para a albufeira do Pisão, nas descargas das águas 

de escorrência da via para estas linhas de água foram projectados sistemas de tratamento de forma 

a minimizar a afectação da albufeira. Neste sentido, será necessário ter-se em consideração a 

qualidade das descargas das águas de escorrência da via, a qual será avaliada no decorrer do 

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos. 

26. Quando a via se situar a jusante de albufeiras, as PH previstas para restabelecer essas linhas 

de água devem ser sobre dimensionadas, como salvaguarda para uma hipótese de risco de 

rotura da estrutura hidráulica. 

· As PH-T12.01 e a PH-R11.1, localizadas ao km 12+002, a jusante do Reservatório de Ferreira, são 

projectadas com as mesmas condições hidráulicas.  

Foram dimensionados dois quadros distintos de 2x2 m, para um caudal de 

5,36 m3 / s, para um período de retorno de 100 anos, para dar uma altura de lâmina de água 

máxima de 1,44 m3/s à entrada das referidas estruturas. Numa situação em que se verifique um 

deslize de 0,56 m, o dimensionamento das infra-estruturas, assegura que os possíveis sólidos que 

possam ser arrastados não provoquem a obstrução da obra. Este dimensionamento também 

fornece uma substancial margem de segurança contra situações acidentais, como a ruptura do 

reservatório a montante da mesma. 
27. A definição do traçado que vier a ser seleccionado deverá ser baseada em estudo do ruído, no 

sentido de ser garantido o Regime Legal sobre a Poluição Sonora (RLPS), constante do 

Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. Este estudo deverá:  

a) identificar e analisar todos os receptores sensíveis susceptíveis de requerer medidas de 

minimização do ruído, no período diurno e no período nocturno;  

· A identificação dos receptores sensíveis, respectiva classificação acústica e proposta de medidas de 

minimização integra o Plano de Protecção Sonora desenvolvido. 
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b) ter o detalhe e a pormenorização necessários à proposta de medidas de minimização viáveis 

e eficazes;  

c) ter-se em atenção a classificação acústica (“zona mista” ou “zona sensível”), que o município 

local entretanto venha a adoptar para as zonas, no sentido de dar cumprimento ao n.º 3 do 

Artigo 4º do RLPS. 

29. O RECAPE deverá integrar a avaliação de impactes para a fase de construção, a qual deverá 

ter em conta os receptores com utilização sensível que ficarão expostos às operações de 

construção e consequentemente, na eventualidade da necessidade de implementar medidas de 

minimização, estas deverão ser propostas com o detalhe e a pormenorização adequados a sua 

implementação. 

· A avaliação dos impactes na fase de construção junto dos receptores sensíveis identificados, bem 

como a proposta de medidas de minimização, se necessárias, e as directrizes para a sua 

implementação integram o Plano de Protecção Sonora, desenvolvido. 

30. O RECAPE deverá apresentar uma avaliação rigorosa dos impactes, na fase de exploração, em 

todos os receptores sensíveis existentes e previstos, para o ano inicio de exploração, um ano 

intermédio e ano horizonte de projecto, no período diurno e no período nocturno. Deverá 

igualmente apresentar um Mapa de ruído para a fase de exploração. 

· A avaliação dos impactes na fase de exploração, bem como o mapa de ruído para a fase de 

exploração, integram o Plano de Protecção Sonora, desenvolvido. 

31. Com o RECAPE deverá ser apresentado o projecto de medidas de minimização - Ruído, que 

deverá indicar a tipologia, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas, bem como 

a respectiva localização. 

· O Plano de Protecção Sonora desenvolvido concluiu a necessidade de dimensionar barreiras 

acústicas que permitirão diminuir os níveos de pressão sonora verificados para os receptores alvo 

de impactes negativos, significativos. 
32. O RECAPE deverá ainda avaliar a eficácia das medidas de minimização do ruído, quer ao nível 

do piso térreo, quer ao nível do(s) piso(s) superior(es) do(s) edifício(s), tendo em conta que os 

limites legislados se reportam ao ruído ambiente exterior e que o recurso a isolamento de 

fachada de edifícios é uma medida que não dá cumprimento ao RLPS. 

· A eficácia das medidas de minimização propostas consta no Plano de Protecção Sonora 

desenvolvido.  

33. Segundo o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio “…os cortes ou arranques em 

povoamentos de sobreiro só poderão ser autorizados para empreendimentos de imprescindível 

utilidade pública, assim declarados a nível ministerial, sem alternativa válida de localização” e 

· Foi realizado reconhecimento de campo para a identificação e caracterização das árvores existentes 

na faixa de intervenção relativa aos trabalhos de construção do Lanço C. Os pedidos de licença 

para abate de sobreiros, azinheiras e oliveiras foram instruídos e entregues à Autoridade Florestal 
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“… poderá ainda ser exigida pelo Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas a constituição de novas áreas de povoamentos nunca inferiores às afectadas pelo 

carte ou arranque de sobreiros multiplicadas por um factor de 1,25. 

Nacional. 

35. Deverá ser apresentada a localização, em planta, das áreas de armazenamento temporário de 

resíduos no local de produção. 

· Esta medida, a ser implementada em fase de obra, encontra-se contemplada no volume 

correspondente à Gestão Ambiental, parte constituinte do presente RECAPE. 

36. O Plano de Recuperação/Integração Paisagística (PRP) deverá contemplar a 

reabilitação/integração das zonas sujeitas a instalação de estaleiros, depósito de materiais 

sobrantes, acessos as diferentes frentes de obra e estaleiros, zonas de talvegue, zonas de 

aterro e escavações, nas áreas de REN e de obras de arte. As estruturas verdes de 

enquadramento deverão obedecer a uma concepção de forma a induzir a um impacte positivo 

na paisagem em questão, traduzindo-se o mesmo num aumento da diversidade biológica e 

paisagística e da funcionalidade dos ecossistemas presentes. 

· O Projecto de Integração Paisagística (PIP) prevê a recuperação de todas as áreas de estaleiros, de 

depósitos de materiais e de acessos de maquinaria. Nestas áreas, serão preservadas e protegidas 

as árvores existentes, bem como realizada uma mobilização para descompactação do solo, seguida 

de espalhamento de terra vegetal e sementeira com uma mistura de prado de sequeiro, com vista a 

restabelecer-se a paisagem. As restantes áreas de enquadramento da via serão tratadas de forma a 

diminuir o impacte desta infra-estrutura na paisagem. 

Como tal, o PIP propõe implementar uma estrutura verde adequada nos taludes e nós de acesso, 

garantindo as relações de continuidade com a paisagem em que se insere e respeitando a 

vegetação característica da região. 

37. Manter, sempre que possível, as situações de continuum natural, com especial atenção para as 

áreas de construção dos viadutos e nas proximidades das passagens hidráulicas e inferiores 

com uso potencial para a fauna. 

· O PIP propõe acções de reconstituição dos sistemas ecológicos presentes, nomeadamente as 

passagens por baixo da via, acauteladas para permitir a passagem dos animais e garantir a 

continuidade dos habitats e as galerias ripícolas, afectadas durante a construção da via, importantes 

na constituição dos corredores ecológicos locais e estruturas de activação biológica.  
38. O PRP deverá contemplar para além das peças desenhadas, memória descritiva e justificativa, 

Caderno Técnico de Encargos - Condições Técnicas Especiais, medições, mapa de 

quantidades e orçamentos dos trabalhos a executar. Deverá ainda ser apresentado um 

cronograma com o faseamento de obra e a calendarização das operações de 

manutenção/conservação a realizar durante o período de garantia. 

· Foi elaborado um Projecto de Execução com as peças escritas e desenhadas necessárias à sua 

correcta execução em obra. Neste sentido e existindo um período de garantia da obra, estão 

também consideradas as acções de manutenção da estrutura verde durante este período. 

39. O PRP deverá proceder à reposição de vegetação típica da região, através de plantações e 

sementeiras nos taludes, Nós e todas as áreas afectadas pela obra. 

· Conforme o referido anteriormente, o PIP propõe a constituição de uma estrutura verde associada à 

via, respeitando as características edafo-climáticas da região, contribuindo, desta forma, para a 
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criação de um contínuo verde. As opções da vegetação recaem sobre a flora local, pretendendo-se 

não só uma maior integração com a paisagem envolvente e a valorização ecológica, como também 

ao recorrer a vegetação adaptada às condições locais, aumentar a taxa de sucesso das plantações 

e sementeiras. 

40. Nas interferências com áreas incluídas na REN, recomenda-se a integração dessas áreas 

através de um correcto revestimento vegetal, com espécies autóctones adequadas a região. O 

PRP deverá contemplar esta recomendação. 

· O revestimento de todas as áreas intervencionadas no âmbito de PIP é efectuado com recurso a 

espécies autóctones e adaptadas à região. 

41. As espécies arbóreas e arbustivas a utilizar nos Planos de Plantação do PRP deverão ser 

preferencialmente características da região ou seja, a vegetação a utilizar deve estar de acordo 

com o disposto no Decreto-Lei n.° 565/99, de 21 de Dezembro, que regulamenta a introdução 

de espécies não indígenas da flora e da fauna. 

· Conforme o referido anteriormente, o revestimento vegetal é efectuado com recurso a espécie 

autóctones, não se utilizando nenhuma espécie invasora referenciada no Decreto-Lei n.º 565/99, de 

21 de Dezembro. 

42. O PRP deverá ter como suporte o levantamento topográfico actual, suficientemente detalhado e 

abrangente. 

· Foi utilizado o levantamento topográfico realizado em 2009 à escala 1/2 000 para o Projecto de 

Execução. 
43. Deverão ser desenvolvidas e, apresentadas em RECAPE, medidas específicas de contenção 

para os diferentes tipos de intervenção ao nível dos depósitos de materiais sobrantes de forma 

a não comprometer linhas de água, e a não criar taludes insustentáveis, que comprometam a 

posterior estabilização biológica. 

· A proposta de medidas específicas de contenção para os diferentes tipos de intervenção ao nível 

dos depósitos de materiais sobrantes, de forma a não comprometer linhas de água, e a não criar 

taludes insustentáveis, que comprometam a posterior estabilização biológica, é feita no âmbito das 

Cláusulas Ambientais e Gestão Ambiental, partes constituintes do presente RECAPE. 

44. Deverão ser desenvolvidas e, apresentadas em RECAPE, medidas específicas para a 

localização de estaleiros no que se refere a delimitação das zonas a afectar, caminhos de obra 

localização a piano das zonas de extracção e de depósito de materiais. 

· A proposta de medidas específicas para a localização dos estaleiros, dos caminhos e das zonas de 

extracção e de depósito de materiais é feita no âmbito das Cláusulas Ambientais e Gestão 

Ambiental, partes constituintes do presente RECAPE. 

45. Deverá ser identificada em RECAPE a localização de ocorrência de processos de 

demolição / desactivação e remoção de construções presentes no terreno a afectar pela obra, 

restabelecimentos de caminhos rurais, com descrição da constituição do pavimento e sua 

implantação planimétrica e altimétrica e o processo a adoptar para recuperação das zonas de 

· A localização de ocorrência de processos de demolição/desactivação e remoção de construções 

presentes no terreno a afectar pela implementação do Lanço C é referenciada no capítulo referente 

à “Componente Social”. No projecto do pavimento é efectuada uma descrição da constituição do 

pavimento a utilizar, bem como a sua implantação planimétrica e altimétrica. Quanto à recuperação 
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talvegue. das zonas de talvegue, o processo a adoptar é parte integrante do PIP. 

46. Deverá ser efectuada e apresentada em RECAPE, a quantificação preliminar dos trabalhos que 

deverão ser executados após a conclusão das empreitadas, tendo por base fotografia aérea. 
· Anexo 2 - Gestão Ambiental, do Volume IV - Acompanhamento e Monitorização Ambientais. 

47. Especificar o destino dos materiais sobrantes. · Anexo 2 - Gestão Ambiental, do Volume IV - Acompanhamento e Monitorização Ambientais. 

48. O PRP que acompanha o Projecto de Execução, este deverá integrar as medidas de 

minimização apresentadas nos restantes descritores ambientais. 

· Na elaboração do PRP, que acompanha o Projecto de Execução, foram tidas em conta as medidas 

de minimização apontadas nomeadamente: 

o Protecção de vegetação arbórea existente não afectada por movimentos de terras; 

o Recuperação das áreas de estaleiros, acessos de máquinas e depósitos de materiais; 

o Integração das barreiras acústicas com vegetação; 

o Criação de um corredor de vegetação nas passagens hidráulicas, promovendo a passagem de 

fauna; 

o Plantações nas margens das linhas de água atravessadas pela via; 

o Recurso a vegetação autóctone. 

No que se refere à medida de minimização de decapagem da terra vegetal, verificou-se pelos 

trabalhos de campo realizados até à data, que a espessura de solo varia entre os 20cm e os 50cm 

do início do troço C até ao PK 12, e deste ponto até ao final do troço oscila entre os 30cm e os 

40cm. Tendo-se para efeito de cálculos estipulado um valor de 35cm de espessura média da 

camada de terra vegetal para a totalidade do troço. 

Os solos resultantes da decapagem serão armazenados próximo da área de estaleiro, e após o 

armazenamento da terra vegetal proveniente da decapagem não deverão ocorrer trabalhos e 

movimentos de máquinas e pessoal. Medida referida no artigo 3.3 do Caderno de Encargos do 

referido PIP. 

49. Previamente à definição da directriz do Projecto de Execução, deverá ser efectuada a 

prospecção arqueológica sistemática do corredor seleccionado, devendo os respectivos 

resultados serem avaliados pelo IPA antes de apresentado o RECAPE. Esta prospecção 

· A prospecção arqueológica foi realizada de forma sistemática no corredor seleccionado previamente 

à definição da Directriz, sendo agora enviado para o IGESPAR o Relatório com os resultados. 
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sistemática deverá ser realizada em todo o corredor de 400 metros aprovado durante a fase de 

Estudo Prévio, e não apenas na área de 50 metros designada “de incidência directa do projecto. 

50. Nos sítios onde se prevê a realização de sondagens ou escavações arqueológicas, deve, antes 

de mais e, na fase de definição do projecto de execução, privilegiar-se sempre a ripagem do 

traçado para não afectar directamente os valores em causa. 

· No decurso do desenvolvimento do presente Projecto foi recomendado que o traçado fosse definido 

em função dos valores patrimoniais identificados no decurso do levantamento bibliográfico e do 

trabalho de prospecção sistemática do corredor, para não afectar directamente as ocorrências 

patrimoniais. Contudo, dada a riqueza patrimonial da região atravessada pelo Lanço em análise, no 

obstante uma ripagem do traçado, houve sempre ocorrências patrimoniais a serem afectadas, as 

quais foram alvo de medidas de minimização específicas. 

51. Para o Sítio n.° 17 - Vale Barrancos, localizado sob o traçado ao km 76+000 da Sol A, deverão 

ser introduzidas ao Projecto as alterações necessárias, tendo em vista a preservação física dos 

impactes nos outros descritores, nomeadamente hidrologia, bem como os dados técnicos do 

projecto rodoviário, venham a demonstrar essa impossibilidade, preconiza-se a escavação 

integral de toda a área que venha a ser objecto de expropriação, uma vez que a passagem do 

traçado inicialmente prevista de 1 × 1 via, para 2×2 vias, implicará a ocupação de uma zona de 

terreno superior àquela onde se realizaram os trabalhos de escavação arqueológica. 

· A alteração do traçado permitiu um afastamento suficiente para que não se verificassem impactes 

directos sobre esta ocorrência patrimonial. 

55. Em fase de Projecto de Execução, terão de ser desenvolvidos os estudos necessários relativos 

às medidas de minimização a implementar para a Fauna e a Flora, quer para a fase de 

construção, quer para a fase de exploração. As medidas deverão ser devidamente 

especificadas e localizadas com o detalhe necessário a sua implementação. As especificações 

e localização de medidas de projecto deverão ser sustentadas em Estudo sobre a Fauna 

relativamente aos seguintes aspectos: 

a) Vedações - sendo as zonas ripícolas preferenciais de passagem de carnívoros, pelo menos 

nessas zonas devera ser colocada uma vedação com malha basal de malha 5×5 e 1,80 

metros de altura de forma a impedir efectivamente a passagem e o atropelamento, devendo 

esta aplicar-se entre o km 18 e o km 24 da Solução A. Tendo em conta que a vedação 

· As vedações são estruturas fundamentais evitar o atravessamento da via por parte dos animais que 

se aproximem da mesma. O objectivo das vedações consiste em diminuir a mortalidade por 

atropelamento e reduzir a sinistralidade da rodovia. Por conseguinte, o Lanço C – IP8 – Figueira dos 

Cavaleiros/ Beja constituirá uma via que será vedada em toda a sua extensão, sendo expropriada 

uma faixa de cada lado da plataforma.  

Nos locais preferenciais de passagem de carnívoros localizados na envolvência de corredores 

associados a linhas de água, será aplicada uma vedação de malha 5x5 e 1,80m de altura, entre os 

km apresentados seguidamente.  

o 3+150 a 3+300 lado direito (Sul) da via; 

o 4+400 a 4+500 a ambos lados da via; 
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proposta no EIA não foi considerada adequada para carnívoros como a geneta, fuinha, 

doninha, toirão e mesmo o gato-bravo, deverá para o restante traçado, ser avaliada a 

necessidade da colocação de vedação com malha basal de malha 5 × 5 e 1,80 metros de 

altura. 

b) Ecrãs elevadores de voo - de acordo com as directrizes propostas no EIA. 

c) Plantação de linhas de árvores paralelas (morcegos) de acordo com as directrizes propostas no 

EIA. 

d) Passagens para a fauna - de acordo com as directrizes propostas no EIA. 

o 5+600 a 5+700 a ambos lados da via; 

o 9+200 a 9+300 a ambos lados da via; 

o 17+000 a 17+100 a ambos lados da via; 

o 19+000 a 19+250 a ambos lados da via; 

o 20+400 a 20+450 a ambos lados da via. 
A aplicação da medida referente aos ecrãs elevadores de voo não se considera adequada para os 

propósitos a que se destina, nomeadamente enquanto barreiras que forcem aves e morcegos a voar 

mais alto aquando do atravessamento da estrada.  

A medida referente à plantação de linhas de árvores paralelas não se considera adequada, uma vez 

que vai contra as directrizes do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, que estrutura o Sistema 

de Defesa da Floresta contra Incêndios. A utilização de vegetação integra-se melhor na paisagem 

mas pode funcionar também como atractivo de animais, conforme indicado no Manual de Apoio à 

Análise de Projectos relativos à implementação de Infra-estruturas lineares (ICNB, 2008). 

56. Verificar da possibilidade de colocação de vedações nos dois abrigos de morcegos (Grândola I 

e Grândola II) para diminuir a perturbação por visitantes. Caso esta medida possa ser 

implementada, solicitar ao ICN esquema para a sua implementação. 

· Medida não aplicável ao Lanço C da Subconcessão da Auto-estrada do Baixo Alentejo, por este se 

localizar a uma distância considerável do abrigo, conforme se consta no parecer emitido pelo ICNB 

face à solicitação efectuada no âmbito da Subconcessão da Auto-estrada do Baixa Alentejo (ver 

Anexo 2 – Entidades Consultadas, apresentado no Anexo III – Anexos Técnicos, parte constituinte 

do presente RECAPE). 
57. Em fase de Projecto de Execução, as medidas de minimização a implementar para a flora quer 

para a fase de construção quer para a fase de exploração terão ser devidamente 

desenvolvidas, especificadas e localizadas com o detalhe necessário à sua implementação. 

· As medidas a implementar para a flora, nas fases de construção e exploração, encontram-se 

desenvolvidas e especificadas no estudo complementar “Componente Ecológica” apresentado. 

58. Prever, em Projecto de Execução o acesso a todos os campos e propriedades, nomeadamente 

através de passagens agrícolas e caminhos paralelos, de forma a garantir a continuidade dos 

usos do território, após a construção do IP8. 

· Esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do projecto de execução sendo 

restabelecidos todos os campos e propriedades. 

59. O Projecto de Execução deverá equacionar todas as possibilidades de desenho dos traçados, · Esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do projecto de execução no entanto, e tal 
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de modo a evitar a demolição de edificações e interferências persistentes com estas formas de 

ocupação do território. O efeito barreira nas acessibilidades e usos do território poderá ser 

minimizado com o aumento do número de passagens agrícolas, a ampliação da sua dimensão 

ou, nalguns casos, a previsão de passagens inferiores ou superiores na travessia dessas 

zonas. 

como preconizado no Estudo Prévio, prevê-se a afectação de duas habitações junto ao 

Restabelecimento 07.03 ao km 7+910, do lado direito da via. 

Salienta-se que o Projecto de Expropriações desenvolvido contempla um Mapa de Realojamento. 

60. Caso seja necessário expropriar edificações e áreas de uso agrícola de excelência, prever a 

justa indemnização aos proprietários, em função do tipo de benfeitorias presentes e das 

culturas existentes ou potenciais para os tipos de solo existentes. 

· Na elaboração do estudo teve primordial relevância o cálculo da justa indemnização, criteriosamente 

determinado, de forma a evitar litígios desnecessários, propondo o projectista para o Lanço C, 

objecto de análise, a aplicação dos seguintes critérios: 

a) Propriedades que após a aquisição / expropriação não sofrem divisão em duas ou mais partes. 

Neste caso a única depreciação a haver será a relativa ao que por motivo da obra a UMC 

(Unidade Mínima de Cultura) para a área não adquirida resulte inferior, sendo o cálculo e o 

critério respectivo apresentados nas Bases de Avaliação, caso a caso; 

b) Propriedades que após a aquisição sofrem divisão em duas ou mais partes. Nestas 

propriedades foram cumpridas as determinações da Lei n.º 56/2008, Artigos 27 e 29, sendo a 

sua contabilização também devidamente justificada nas Bases de Avaliação. 

Para cumprimento do preceituado legal constante no n.º 2 do Artigo 27 da Lei n.º 56/2008, foram 

solicitadas aos serviços competentes do Ministério das Finanças as Listas de Avaliações Fiscais 

que tenham corrigido os valores declarados nas transacções efectuadas nos últimos cinco anos 

anexando-se cópia do pedido e respostas obtidas. 

Todo o estudo em termos de proprietários e outros interessados, apresenta avaliações parcelares, 

caracterização das benfeitorias em termos de valores unitários e globais, parcela a parcela. 

Os valores unitários e globais de terrenos e benfeitorias aparecem em Mapa de Síntese Global, 

através do qual se caracterizam aspectos de suporte em termos de indemnizações totais por 

parcela já englobando as respectivas desvalorizações em todas as propriedades que sofreram 
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separação em partes, distintas e separadas entre si pela Auto-Estrada, ou outras depreciações 

detectadas. 
61. A posse dos terrenos agrícolas para inicio da obra deverá efectuar-se, tanto quanto possível, 

após a época das colheitas, evitando-se assim a perda de um ano de produção, com maiores 

prejuízos para os usos do território. 

· Esta medida encontra-se prevista nos volumes correspondentes às Cláusulas Ambientais e Gestão 

Ambiental. Caso não seja possível a aplicação desta medida, prevê-se o definido na medida 60, 

relativamente à justa indemnização dos proprietários.  

62. Em fase de Projecto de Execução deverá ser consultada a Base Aérea de Beja, por forma a 

garantir a adequada compatibilização do projecto com as zonas de servidão da referida Base 

Aérea e que poderão constituir condicionantes ao traçado proposto. 

· Verifica-se a interferência do traçado com a respectiva 1.ª zona de protecção da servidão instituída 

ao Aeroporto de Beja. De mencionar contudo que o Projecto de Execução respeitou a cota 

altimétrica instituída, pelo que a este nível não se impõe condicionamentos ao traçado proposto. 

 



 

 

 
ENCARGO: Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo 

Projecto de Execução 
Lanço C - IP 8 Figueira de Cavaleiros/ Beja 

RECAPE 

IT882-C-92200-E-A 

 

FOLHA: 33/36 

  TÍTULO: VOLUME I – SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

 

4.3 Medidas de Minimização adicionais 

Tendo sido identificados e reavaliados os impactes positivos e negativos, associados à construção e 

exploração do empreendimento, torna-se necessário considerar um conjunto de medidas específicas 

adicionais, que evitem impactes desnecessários nas áreas a intervencionar, para além das medidas de 

minimização já identificadas no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

A aplicação destas medidas de carácter interventivo torna-se a imprescindível no sentido de reduzir, 

colmatar ou compensar os efeitos adversos decorrentes da implantação da via, bem como potenciar os 

aspectos positivos associados à mesma.  

Na sequência, apresenta-se seguidamente uma síntese das medidas de minimização adicionais a adoptar 

para a fase de construção, para além das já preconizadas na DIA, que já se encontram contempladas no 

volume referente às Cláusulas Ambientais a Integrar o Caderno de Encargos da Obra. 

· Aviso prévio junto dos proprietários das habitações a serem expropriadas; 

· Durante o processo de expropriação deverá ser aferida com os proprietários a relocalização da 

charca 9 (localizada ao km 15+700). Caso contrário, deverá ser acordada uma compensação justa; 

· No decorrer do processo de expropriação deverá ser aferida com os proprietários a eventual 

relocalização dos poços 2 (km 2+850) e 4 (Rest. 05.03 ao km 0+150). Caso contrário, deverá ser 

acordada uma compensação justa; 

· De modo a minimizar a afectação das linhas de água interceptadas, pelos sólidos suspensos 

passíveis de se libertarem aquando da fase de construção considerou-se, nesta fase, a 

implementação de barreiras de sedimentos ao km 0+275 do Rest.03.02 de forma a proteger a 

charca 3 (localizada ao km 0+275  Rest. 03.01); 

· Deverão ser escolhidos itinerários para os veículos afectos à obra, de modo a evitar a sua 

circulação junto ou através de áreas residenciais ou com ocupação sensível ao ruído; 

· Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor; 

· Relativamente à ocorrência n.º 2 (Porto Torrão), localizada a 25 metros Sul do traçado, entre os km 

6+600 e 7+525, deverá ser efectuado o acompanhamento cuidado dos trabalhos de revolvimento 

de solos a efectuar nas proximidades; 

· No que respeita à ocorrência n.º 24 (Mancocas 3), localizada no traçado entre os km 8+075 e 

8+245, os vestígios identificados no decorrer das escavações arqueológicas já efectuadas 
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revelaram a existência de fossas escavadas no substrato geológico de cronologia Calcolítica. Na 

eventualidade de que os trabalhos a efectuar impliquem grandes revolvimentos de solos, o local 

deverá ser alvo de intervenção arqueológica, sendo que a área a intervencionar deverá ser 

acordada previamente com a entidade tutelar (IGESPAR). 

· Ao ocorrência n.º 26 (Monte do Carrascal), localizada sob o traçado, entre os km 8+802 e 

8+245+000, trata-se de um possível povoado de cronologia Calcolítica. Dever-se-ão aplicar 

medidas específicas, incidindo estas na desmatação manual, na cobertura dos vestígios 

arqueológicos com geotêxtil e posteriormente o recobro da área da ocorrência com sedimentos 

finos, sujeitos a compactações com maquinaria leve de 20 em 20 cm até atingir os 2 m de altura,  

· Para o sítio n.º 96 (Barranco de Valbom) indica-se a Memória Descritiva e Fotográfica do elemento, 

bem como o acompanhamento do desmonte do mesmo caso venha a acontecer; 

· Prevê-se também a sinalização de algumas ocorrências patrimoniais com o objectivo de promover 

a manutenção das estruturas, imóveis e sítios arqueológicos tal como se encontram actualmente. 

São abrangidos por esta medida os sítios Ocorrência n.º 9 (Vale d’ Ouro / Monte de Vale do Ouro); 

Ocorrência n.º 17 (Herdade do Marmelo); Ocorrência n.º 27b (Monte do Pombal 2 – Quinta de São 

Vicente 5); Ocorrência n.º 36 (Horta do Monte de Valbom); Ocorrência n.º 37 (Valbom); 

Ocorrência n.º 39 (Farias); Ocorrência n.º 52 (Monte do Marquês 1); Ocorrência n.º 80 (Carlota 1); 

Ocorrência n.º 81 (Carlota 2); Ocorrência n.º 95 (Monte do Arrais); Ocorrência n.º 97 (Horta dos 

Lagos.), 

· Deve ainda impedir-se que sejam afectados pelas actividades associadas à construção, os 

elementos classificados localizados na área, condicionando a circulação de maquinaria pesada e 

equipamentos associados à obra. Se não houver alternativa de percurso implementar sistema de 

medidas de vibrações (que deverá ser verificado pelo acompanhamento arqueológico e ambiental 

da obra). São abrangidos por esta medida o sítio n.º 63 (Núcleo Urbano de Beringel) 

· No final da obra as linhas de água deverão ser protegidas da erosão; para tal deve-se repor o 

coberto vegetal dos locais afectados pelos trabalhos de construção. Só desta forma se reduz o 

transporte de sólidos para as linhas de água. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Sumário Executivo sintetiza as principais alterações introduzidas no Projecto de Execução do 

Lanço C – IP8 Figueira de Cavaleiros/Beja, face ao Estudo Prévio além de demonstrar a sua 

compatibilidade com a respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Desta forma, no âmbito do estudo realizado, considera-se que a execução do Projecto Estradas da Planície 

não ostenta impactes ambientais negativos significativos (Ver Desenho 882-C-92136-E-/ – Síntese 

Ambiental) relativamente ao traçado apresentado em Fase de Estudo Prévio. 

Os impactes mais significativos a ocorrer incidem sobre a afectação de duas habitações ao km 7+910, junto 

ao Restabelecimento 07.03, do lado direito da via, conferindo impactes significativos ao projecto. Refere-se, 

contudo, além de terem sido consideradas as medidas de minimização necessárias, esta situação já se 

encontrava prevista na fase de Estudo Prévio. 

Ao nível das áreas classificadas como RAN e REN, prevêem-se igualmente impactes significativos 

nomeadamente, quanto à afectação de Montado de Sobro e Azinho e Oliveiras que, pela sensibilidade 

detêm integram um regime jurídico de protecção ao abrigo da legislação em vigor.  

A componente patrimonial trouxe, por sua vez, novas condicionantes ao projecto. O conhecimento actual 

sobre a área de implantação do projecto determinou que a mesma fosse considerada de extrema 

sensibilidade arqueológica/patrimonial, o que levou à necessária tomada de acções tendo em vista a 

eventual necessidade de cumprir acções de carácter preventivo visando mitigar impactes negativos que 

potencialmente venham as ser exercidos no decorrer da empreitada.  

Salienta-se o atravessamento do traçado sobre os Sistemas Aquíferos de Alvalade e Gabros de Beja, que 

tratando-se de um aquífero livre, confinado e semi-confinado, em que a recarga se faz por infiltração directa 

das águas das chuvas e por infiltração a partir de cursos de água influentes, conduziu ao desenvolvimento 

de um estudo de drenagem que adoptasse medidas no sentido de minimizar o impacte, nomeadamente ao 

nível da recarga dos aquíferos. 

Por fim, salienta-se que a efectiva implementação das medidas e acções recomendadas, é pois 

fundamental possibilitando, por um lado, a colmatação ou a atenuação dos impactes negativos 

identificados; e por outro, a valorização dos seus benefícios. 

 

Alfragide, Julho de 2010 

 



 

 

 
ENCARGO: Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo 

Projecto de Execução 
Lanço C - IP 8 Figueira de Cavaleiros/ Beja 

RECAPE 

IT882-C-92200-E-A 

 

FOLHA: 36/36 

  TÍTULO: VOLUME I – SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS – PEÇAS DESENHADAS 

 

 

 

Desenho 882-C-92130-E-A - Enquadramento Geográfico no Âmbito do Projecto sem escala 

Desenho 882-C-92131-E-/ - Esboço Corográfico escala 1: 25 000 

Desenho 882-C-92136-E-/ - Síntese Ambiental escala 1: 25 000 

 

 

 

 
















