
Participação Evoluir Oeiras - Associação

1. Introdução

Através do Edital nº 65/2022 da Câmara Municipal de Oeiras, a Evoluir Oeiras - Associação
teve conhecimento da Consulta Pública referente ao Pedido de Alteração do Alvará de
Loteamento nº 4/2002, Processo 108/2000 requerido pela empresa SCJSCKL, S.A.
referente aos lotes nº 1, 2, 3, 9, 10 e 11 em Carnaxide.

2. Condições de acesso ao processo

Ao solicitar acesso ao processo, fomos informados de que o mesmo só poderia ser
consultado no edifício dos Paços do Concelho, através da visualização de documentos
digitais num ecrã de computador. Querendo, a Câmara poderia facilmente ter
disponibilizado o acesso online à distância. Questiona-se, desde logo, porque é que a
Câmara Municipal de Oeiras, que se proclama um concelho tão empenhado na inovação,
nas tecnologias e no digital, dificulta o acesso dos cidadãos à informação, obrigando-os a
consultas presenciais com horários limitados?

3. O processo

Lamentam-se as condições de acesso ao processo que, sendo unicamente presencial, não
se coaduna com uma análise complexa deste tipo. Observa-se que existem vários
indeferimentos ao longo do processo, emitidos por diferentes organismos oficiais, e
inúmeras alterações e adendas introduzidas para tentar dar resposta aos problemas que
este projeto representa e que, no fundamental, não parecem responder aos problemas de
fundo.

4. Problemas detetados

4.1 Colmatação na Serra de Carnaxide

A Serra de Carnaxide ao longo das últimas décadas foi sendo edificada, quer do lado do
concelho da Amadora, quer em toda a encosta sul do lado de Oeiras, deixando à data muito
poucos espaços livres de construção. Esta colmatação traduz-se na criação de uma cintura
de construção desde o que resta da Serra de Carnaxide até ao Parque Florestal de
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Monsanto, em Lisboa, inviabilizando uma possível ligação natural utilizando o que resta do
vale da Ribeira da Outurela.
Não é de estranhar que o relatório ambiental aponte os fatores ambientais muito
importantes com impactos reconhecidos como negativos: Património arqueológico e
etnológico, ordenamento do território e ainda o ambiente sonoro.

4.2 Ocupação de REN

Uma parte do terreno onde se prevê construir e modelar os terrenos é Reserva Ecológica
Nacional (REN), o que inviabilizaria parte da intervenção proposta. Também existem
terrenos em REN envolventes. De destacar que a edificação em REN ocorre em áreas de
máxima infiltração e áreas com risco de erosão, o que é compreensível dado estar-se nas
cabeceiras da ribeira da Outurela, o que significará efeitos negativos no desequilíbrio hídrico
e na escorrência para jusante, afetando Miraflores e a baixa de Algés.

4.3 Aumento de tráfego rodoviário

O projeto vai aumentar consideravelmente o tráfego rodoviário, com elevadas
externalidades e impactos ambientais negativos, não se compreendendo sequer como
poderão ser aprovados à luz do conhecimento e exigências atuais.

Haverá um aumento de tráfego automóvel significativo, causado pelo aumento de mais
1.958 automóveis em hora de ponta de manhã e 2.075 automóveis em hora de ponta
da tarde todos os dias úteis, e uma média de mais 1.648 automóveis por hora ao longo do
dia, durante os dias úteis, de acordo com a adenda ao Estudo de Tráfego da autoria da
Engimind, de 26 de outubro, 2020.

4.4 Aumento de externalidades e impactos causados pelo tráfego rodoviário

Considerando o tráfego previsto, o aumento irá gerar mais ruído, consumir mais energia e
gerar mais emissões de dióxido de carbono (CO2) e de gases poluentes, nomeadamente
monóxido de carbono, óxidos de azoto e partículas finas PM2,5 e PM10, com impactos
muito negativos na saúde das populações envolventes, e exigir uma maior
impermeabilização, escavação e modelação dos terrenos para os edifícios e criar
infraestrutura rodoviária que ainda prevê estacionamento para mais 3.713 automóveis na
área do loteamento (216 em estacionamento na rua e 3.497 em parques de estacionamento
a construir). Os impactos negativos são aterradores no que atualmente inclui uma pequena
área de Reserva Ecológica Nacional e um terreno tranquilo com vegetação.
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Em todos os casos, os impactos ambientais que esta intervenção terá no sistema urbano
existente são muito consideráveis, designadamente o aumento de emissões poluentes
Quais os impactos na saúde das populações de Carnaxide? Qual o impacto do aumento de
ruído no meio ambiente? Qual o impacto dos aumentos dos consumos energéticos? Qual o
contributo para o agravamento das alterações climáticas numa altura em que deveríamos
estar focados na mitigação e na adaptação? Que modelo de sustentabilidade é que este
projeto garante?

4.5 Impactos na rede viária existente

O aumento de congestionamento por via do tráfego rodoviário também estará
associado ao aumento do perigo rodoviário gerado na rede viária envolvente, com vários
pareceres negativos inclusive da Infraestruturas de Portugal (IP, S.A.) devido ao túnel de
acesso previsto à Estrada Nacional 117 e à rotunda da Quinta do Salrego. O parecer
desfavorável da IP e a proposta de uma microssimulação de tráfego recomendado pelo IMT
demonstram que há problemas muito relevantes com um projeto desta dimensão.
Noutra vertente as questões de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) levantadas
pela ANEPC referem que o que se propõe não está suficientemente desenvolvido.

4.6 Impactos sobre património histórico e cultural

Basta ir ao local para perceber o grau de desadequação que esta proposta significa para
um património cultural com o interesse que o Aqueduto das Francesas representa.
Existem impactos relevantes causados por esta intervenção neste elemento patrimonial que
passa no terreno e na proximidade deste -o Aqueduto das Francesas - e não fica claro
como é que a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) pode aprovar o que aqui se
propõe fazer. Trata-se ainda de uma zona ZGP - Zona Geral de Proteção.
Os pareceres da DGPC e a aprovação condicionada da EPAL levantam problemas sérios
que não se compreende como serão resolvidos com o que se está a propor.

4.7 Impactos nas Alterações Climáticas

Com a descrição de todos os impactos anteriormente referidos, não se compreende como é
que o projeto refere que as alterações climáticas são classificados com fatores pouco
importantes.
O local é um dos mais vulneráveis às alterações climáticas no concelho, nomeadamente
devido ao aumento da temperatura, ondas de calor e frequência e duração das secas, mas
também devido ao aumento dos fenómenos extremos de precipitação concentrada.
Nesta altura, o concelho deveria já estar a tomar medidas de mitigação e de adaptação às
alterações climáticas e não a promover obras que vão agravar problemas já identificados
(ver PMAACO, 2019 https://dados.gov.pt/en/search/?q=PMAACO).

3



Os dados das últimas décadas e as projeções dos cenários futuros aconselham a que toda
a área da Serra de Carnaxide e envolvente não seja mais impermeabilizada,
nomeadamente para permitir a infiltração da água das chuvas e o armazenamento de águas
subterrâneas, mas também para prevenir situações de cheias rápidas a jusante.
É de salientar ainda o papel da biodiversidade na capacidade de adaptação dos territórios,
pelo que quanto mais natural a zona (com prados, matos e arvoredo autóctone) mais
estamos a defender a sua diversidade biológica e a sua capacidade de resposta a eventos
climáticos extremos.

5. Conclusão

Esta intervenção demonstra uma série de incongruências provocando inúmeros impactos
negativos no que atualmente é um espaço natural, carregando o sistema ecológico
metropolitano e a rede viária existente, com mais solos impermeabilizados e alterações no
sistema hidrológico, designadamente na ribeira da Outurela, trazendo mais automóveis,
mais fontes de emissão de poluição e de gases com efeito estufa, mais ruído e mais
problemas de perigo rodoviário. É tempo de fazer várias perguntas:

- Quem vai pagar os impactos negativos deste modelo de desenvolvimento urbano e do
impacto do aumento de tráfego na área?

- Quem vai pagar os impactos negativos que a impermeabilização dos solos, a
construção desadequada, incluindo sobre REN e em conflito com elementos
patrimoniais existentes?

- Quem lucra com a concretização de um projeto obsoleto que ignora as questões das
alterações climáticas essenciais ao bem-estar da população atual e das gerações
futuras do concelho?

Todas estas alterações ao projeto, com implicações ambientais, patrimoniais e na rede
viária são associadas a pareceres iniciais negativos e agora favoráveis condicionados, e
ainda exigem mais estudos (por ex. o IMT a exigir uma microssimulação).

Este projeto, mesmo com as alterações propostas, é um enorme erro ambiental para o
território do concelho de Oeiras, e em particular para Carnaxide e as áreas envolventes,
com implicações ambientais, patrimoniais e na rede viária muito negativas. Os pareceres
negativos e favoráveis condicionados respondem de modo sectorial, mas também existe a
necessidade de apresentar mais mais estudos (por ex. o IMT a exigir uma
microssimulação), o que indicia uma intervenção com bastantes impactos negativos.
Por outro lado, existem questões de aumentos de emissões, deterioração da qualidade do
ar e do ambiente envolvente, e do regulamento geral do ruído, que contradizem planos
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estratégicos nacionais atuais face às Alterações Climáticas a legislação em vigor a respeito
de questões ambientais de ruído (RGR) e da qualidade do ar.

Este é claramente um projeto desenvolvido com pressupostos ultrapassados no que
concerne às orientações estratégicas e regulamentares em vigor. Mais um projeto obsoleto
que está a tentar passar com um enquadramento regulamentar cada vez mais desenvolvido
e apertado, mas que falha no essencial pois em termos territoriais, ambientais, energéticos,
e de emissões é contrário ao desenvolvimento urbano sustentável e saudável.

Em suma, a Evoluir Oeiras - Associação vem por meio desta consulta pública discordar
deste projeto, alertando que as alterações propostas, agora em consulta pública, não vêm
resolver nenhuma das questões de fundo e impactos negativos que o projeto Aquaterra
suscita. A Evoluir Oeiras - Associação vem ainda repudiar a forma como esta consulta foi
conduzida, dificultando o acesso à informação e assim limitando o acesso adequado aos
documentos a consulta, ao contrário de outras consultas realizadas no passado no âmbito
deste projeto. Uma Consulta pública anterior teve 52 participações, veremos quantas terá
esta consulta “pública”, em que a participação foi deveras dificultada.

Oeiras, 16 de março de 2022
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