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1- ÂMBITO E CONSTITUIÇÃO  

- No âmbito do Regimento da Assembleia Municipal de Torres Vedras do atual mandato, de acordo 

com os Artigos 24º a 28º, este órgão deliberativo poderá constituir, na esfera das suas atribuições, 

Comissões Permanentes e Eventuais, apresentando os seus relatórios e conclusões finais, cabendo 

ao Plenário, por consenso ou por maioria , determinar o número de membros que constituirão cada 

uma das Comissões e o respetivo Presidente. 

Cada Relatório final deve ser remetido ao Presidente da Assembleia Municipal para que seja 

agendado  dado ulterior conhecimento ao Plenário do órgão deliberativo.  

- A Comissão Eventual de Transportes e Mobilidade surgiu na sequência de uma Moção apresentada 

pelo Grupo Municipal do CDS, sendo aprovada na Sessão Ordinária de 24 de junho de 2019, onde 

deliberou a sua constituição no seio da Assembleia Municipal, “ de modo a identificar os problemas 

existentes e, sob a forma de Relatório Final, apresentar as recomendações à Câmara Municipal no 

âmbito do acompanhamento  da execução na obra de revitalização da linha do Oeste e eventual 

dinamização” (ANEXO I). 

Por indicação dos Grupos Municipais a Comissão foi constituída pelos seguintes deputados 

municipais: 

• José Vale Paulos – Representante do PS; 

• Luís Carlos Lopes – Representante do PSD; 

• Teresa Oliveira – Representante da CDU; 

• Pedro Castelo – Representante do CDS-PP; 

• João Rodrigues – Representante do BE; 

• Sérgio Jacinto – Representante de TnL. 

No seguimento da tomada de posse, a Comissão reuniu pela primeira vez no dia 16-07-2019, tendo 

procedido por consenso à designação do Presidente da Comissão, o deputado José Vale Paulos. 
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2 – ALARGAMENTO DO OBJETO  

Na mesma reunião os membros da Comissão consideraram que, além do acompanhamento da obra 

de revitalização da Linha do Oeste, fazia sentido alargar o âmbito desta Comissão às obras da EN9 em 

curso, tendo decidido propor o alargamento do seu objeto de análise ao Presidente da Assembleia 

Municipal (ANEXO II). 

Na sessão Ordinária da Assembleia Municipal , realizada no dia 16 de setembro de 2019, foi aprovada, 

por unanimidade  o proposto alargamento do objeto desta Comissão ao acompanhamento das obras 

de requalificação da EN9 entre Torres Vedras e Merceana (ANEXO III). 

 

3 – INTRODUÇÃO 

A requalificação da EN9, entre Torres Vedras e Merceana, orçado em 3,6 milhões de euros, teve início 

em julho de 2019, depois de autorizada pelo Tribunal de Contas. 

O concurso público foi lançado em maio de 2018 pelo montante de quatro milhões de euros, mas foi 

adjudicado por 3,6 milhões de euros. Com prazo de execução de nove meses, as obras compreendem 

a requalificação do atual troço da EN9 numa extensão de 15,8 quilómetros, entre os Km 68,000em 

Torres Vedras e os Km 83,800 até ao entroncamento da E.N. 115 na Merceana-Alenquer. 

O processo foi reiniciado desde junho de 2016, após a Assembleia Municipal de Torres Vedras ter 

aprovado uma moção a exigir uma intervenção urgente, face ao péssimo estado do troço da EN9, que 

levou a IP, SA a colocar sinalética de perigo ao longo do percurso a alertar para o mau estado da via. 

 

4 – ANTECEDENTES 

Desde 2015 que se intensificaram as intervenções, na Assembleia Municipal, relativamente ao 

estado, cada vez mais degradado, da EN9 entre Torres Vedras e Merceana. De salientar que a 

programação desta obra teria sido suspensa desde 2005, na sequência da conclusão dos trabalhos de 

reabilitação realizados entre São Pedro da Cadeira e Torres Vedras, devido ao facto de ter sido 
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equacionada a possibilidade de se contemplar duas variantes às localidades de Carvoeira e de Paiol-

Merceana. Contudo face às fortes condicionantes existentes no terreno em termos ambientais, 

sociais e económicos a responsável pela obra abandonou esta hipótese de construção das variantes, 

bem como a própria requalificação do troço em apreço. 

Na sessão Ordinária de 18 de setembro de 2015 da Assembleia Municipal foi aprovado uma Moção 

de Protesto relativo ao estado caótico do troço da EN9 entre Torres Vedras e Merceana.  

Em 21-09-2015, O Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, através da 

Chefe de Gabinete, solicitou esclarecimentos à IP,SA. Tendo esta empresa respondido em 09-11-2015 

o seguinte:  “A IP, SA. monitoriza o estado de conservação da sua rede de estradas através de 

inspeções aos pavimentos que permitem obter um indicador de qualidade dos pavimentos, 

denominado Índice de Qualidade (IQ), o qual traduz o estado médio dos pavimentos em cada secção 

da rede, e varia entre 0 e 5. 

Em função desta análise, podemos informar que o estado de conservação do pavimento na secção da 

EN9 entre Torres Vedras e Merceana apresentou, em 2014, uma qualidade razoável do pavimento 

com um valor de IQ=2,5. 

A necessidade de intervenção naquela via foi avaliada à luz dos critérios referidos, tendo reunido as 

condições para uma intervenção de reabilitação, a qual integra o Plano de Proximidade 2015-2019 da 

IP, com previsão para 2019, sendo esta priorização objeto de reavaliação anual.” ( ANEXO  IV ). 

Sabendo que, o concurso público foi antecipado para maio de 2018, relativamente ao previsto 

anteriormente, deveu-se ao trabalho sistemático junto da Administração Central do Presidente da 

Câmara Carlos Bernardes. 

A contestação teve o seu ponto alto na sequência dos esclarecimentos prestados pela IP, SA .  

Perante esta situação contraditória com o péssimo estado da EN9, a Assembleia Municipal ficou 

indignada, porque a referida análise não se enquadrava com a realidade, encontrando-se 

completamente desatualizada, senão vejamos: 

- Será razoável classificar aquele troço da EN9 como razoável e de média qualidade e 

simultaneamente mandam colocar, no aludido troço, sinalética de perigo, com a designação de PISO 

EM MAU ESTADO. Os factos denunciados pela Assembleia Municipal, justificam o novo e veemente 
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protesto, sem prejuízo das sistemáticas diligências do Presidente da Câmara com a IP,SA e com o 

Secretário de Estado da Infraestruturas, Transportes e Comunicações. 

O facto motivou a apresentação à Assembleia Municipal de uma nova moção de Protesto e 

Indignação, aprovada por unanimidade na Sessão Ordinária de 27 de junho de 2016, acompanhada 

por uma reportagem fotográfica (ANEXO V). 

 

5 – TRABALHOS REALIZADOS 

As primeiras reuniões da Comissão serviram para traçar o Plano de trabalhos com base nos 

contributos apresentados  as necessidades da obra em curso, sem sabermos se estariam ou não 

contempladas no projeto de execução, peça fundamental para desenvolvermos o nosso trabalho. 

5.1 – Zonas Recuadas (Gare), fora das vias, para recolha de passageiros dos transportes coletivos e 

colocação de abrigos, em: (ANEXO  VI). 

• Vila Nova da Espera-Runa, no lado esquerdo; 

• Zibreira, no lado direito; 

• Aldeia de Nossa Sra. da Glória, no lado direito; 

• Casais Palear, ambos os lados; 

• Curvel, melhoramento dos existentes. 

A solução passará pela existência de vias lentas adicionais nos dois sentidos na zona dos apeadeiros, 

deixando livres as vias de circulação. 

5.2 - Caixas de segurança (ilhéus), nos entroncamentos ou cruzamentos para melhor segurança de 

quem entrar ou sair da EN9 (ANEXO VII). 

Os sucessivos entroncamentos configuram autênticos pontos negros da via, sendo de enorme 

necessidade a colocação de caixas, ilhéus ou rotundas nos seguintes locais: 

• Entroncamento no alto dos Cucos, (Foi executado); 

• Entroncamentos na Ordasqueira, (Foi executado); 

• Entroncamento em Matacães, (Foi executado); 

• Vila Nova da Espera-Runa, (Foi executada rotunda); 
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• Entroncamento acesso a Penedo-Runa, ponto negro, Km72,700; 

• Cruzamento da Zibreira; 

• Entroncamento de Aldeia de N. Sra. da Glória, dentro de perigosa curva; 

• Entroncamento de Casais Palear, dentro de perigosa curva; 

• Cruzamento da Zona Industrial (Jorge Pires) em Carvoeira. 

 

5.3 - As bermas, valetas, drenagens e passeios, nos aglomerados urbanos, são melhoramentos 

importantes para uma verdadeira requalificação da via (ANEXO VIII). 

Como ainda não dispomos do projeto de execução e de acordo com a informação disponível, esta 

Comissão apresentou dúvidas se as citadas obras estariam ou não contempladas, solicitamos, 

novamente, os elementos indispensáveis e o projeto de execução (ANEXO IX). 

5.4 - Comparando com as reabilitações anteriores entre São Pedro da Cadeira e Torres Vedras, bem 

como, entre Merceana e Alenquer, onde foram contemplados todos os trabalhos aqui questionados 

e que, de acordo com a informação que vem chegando à Comissão, temos muitas dúvidas se os 

referidos melhoramentos são para levar a efeito. 

5.5 - Terrenos previamente expropriados a particulares em zonas adjacentes à EN9, pela anterior 

Estradas de Portugal, nomeadamente na Carvoeira e no Curvel, porque segundo notícias no 

Semanário Badaladas de 04 outubro 2019, havia terrenos negociados e adquiridos para alargamento 

da via. Nesta sequência, a Comissão manifestou a necessidade de efetuar uma visita e identificar os 

locais aludidos (ANEXO X). 

5.6 – Reunião realizada, em 14 de outubro 2019, com os Presidentes das Uniões das Freguesias de 

Santa Maria, São Pedro e Matacães, de Dois Portos e Runa e de Carvoeira e Carmões, teve o objetivo 

de tomar conhecimento da participação dos Presidentes de Junta na definição do projeto de 

execução.  

Também foi abordada a marcação da reunião com a IP,SA do dia 12 de novembro de 2019, que foi 

desmarcada na sequência da reunião realizada com o Presidente da Câmara, em 1 de novembro de 

2019, havendo solicitado nova reunião com a IP,SA (ANEXO XI). 
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A visita às obras realizada em 18 outubro 2019 não foi conclusiva, visto que, apesar de nos serem 

indicados os eventuais terrenos expropriados pelas Estradas de Portugal, não conseguimos a 

confirmação dos proprietários, posteriormente tivemos conhecimento que  nos entroncamentos de 

acesso à Aldeia de N.ª Sra. da Glória,  e no cruzamento de acesso ao Parque Empresarial da Carvoeira, 

existem terrenos adquiridos e que vão ser enquadrados nos novos projetos a elaborar pela IP,SA que 

posteriormente lançará a concurso (ANEXO XII). 

As dúvidas e acusações que continuaram a ser publicadas, em 25 de outubro de 2019  mereceram o 

esclarecimento da IP,SA (ANEXO XIII). 

No semanário Badaladas de 8 novembro 2019, o Presidente da Câmara esclarece críticas às obras da 

EN9 (ANEXO XIV). 

Na sequência dos pedidos de informação e do projeto de execução da obra, a Comissão foi informada, 

através do Gabinete de Apoio do Presidente da Câmara, que não dispunha da documentação 

solicitada nem do projeto de execução, dado que a requalificação da EN9 é um projeto da IP,SA, e 

que as reuniões tidas com os donos da obra foi sempre apresentado o projeto daquela entidade e 

que veio a sofrer atualizações constantes por esse motivo a IP, SA não disponibilizou cópia do projeto 

de execução nas reuniões realizadas (ANEXO XV). 

Entretanto, a Comissão recebeu o Ofício n.º7596 de 15 novembro de 2019 do Presidente da Câmara, 

Carlos Bernardes a remeter as informações e os projetos  de execução de 2013, bem como o traçado 

do projeto datado de 2002 (ANEXO XVI). 

5.7- Esta Comissão reuniu em 27 de novembro de 2019, tendo tomado conhecimento efetivo da 

demissão do representante do CDS, por escrito do deputado municipal, Pedro Castelo, bem como do 

suplente, João Pedro Gomes, apresentando o motivo de que,“…a Comissão encontra-se perante a 

ineficácia devido à falta de informações e instrumentos de trabalho não tem condições efetivas para 

desenvolver o trabalho que inicialmente se expectava”,(ANEXO XVII).  

5.8 - Na reunião da Comissão de 27-11-2019, também foi analisado um quadro comparativo das 

tarefas previstas nos dois projetos, podendo concluir que o projeto de execução atual foi 

substancialmente melhorado, principalmente no troço entre o Alto dos Cucos e a Vila Nova da Espera 

em Runa, devido às  persistentes diligências efetuadas pelo Presidente da Câmara, Carlos Bernardes, 

foram introduzidos trabalhos não previstos inicialmente, nomeadamente:  
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- Ilhéu a 3 vias com separador e alargamento da via de aceleração no Alto dos Cucos (Km 

69,350); 

- Retificação e melhoramento dos ilhéus na Ordasqueira, com o objetivo de enquadrar os 

sucessivos entroncamentos existentes, assim como, a criação de Gares nos dois sentidos, ao 

Km 70,500; 

- Na amplitude  da interseção com ilhéu a três vias e Gare para desvio de autocarros, nos dois 

sentidos da via no entroncamento de Matacães; 

- Rotunda e passeios na envolvente na interseção com a EN248, na Vila Nova da Espera em 

Runa, ao Km 72,550. 

No restante troço, até a Carvoeira, a IP,SA, justificou a não intervenção nas interseções 

(entroncamentos e cruzamentos) seguintes devido à diminuição do tráfego naquele troço motivado 

a que grande parte se desviava para a EN248, designadamente:  

- Entroncamento de acesso a Penedo-Runa, ao Km 72,900; 

- Cruzamento para Zibreira e Subestação Elétrica da REN, ao Km 74,00; 

- Entroncamento para Aldeia N. Sra. Glória, ao Km 74,800; 

- Gare para autocarros nos dois sentidos em Casais da Estevainha, ao Km 75,400; 

- Entroncamento de Casais Palear, ao Km 76,000; 

- Cruzamento do Parque Industrial de Carvoeira (J. Pires) e respetivo cemitério, com Rotunda 

prevista por forma a convergir os dois entroncamentos, ao Km 76,000;- Entroncamento de 

Carvoeira com a Beira, A-de-Rainha e Carreiras, estando prevista semaforização, ao Km 76.20. 

- Gares para autocarros nas paragens no Bairro da Clara e no Curvel. No entanto, a IP,SA, 

manifestou disponibilidade para estudar, projetar  e lançar novos concursos nos casos das 

referidas obras não executadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 
Relatório da Comissão Eventual de Transportes e Mobilidade 

REQUALIFICAÇÃO DA EN9 ENTRE TORRES VEDRAS (Km 68,000) e MERCEANA (km 83,800), COM 15,800 Km 
______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 

Av.5 de outubro,  2560-270 Torres Vedras, tlf. +351 261 310 400,     assembleiamunicipal@cm-tvedras.pt 
 
 

9 

 

Local / (Km)  Projeto datado de 

outubro 2002 
 Projeto datado de maio de 2013 Obs. 

Alto dos Cucos 
K 69,350 

- Interseção Sem ilhéu 
a 2 vias. 
 

- Interseção 1-B com ilhéu a 3 
vias(separador). Alargamento via de 
aceleração à direita e à esquerda. 

- Sugere-se o Corte da 
vegetação a Norte que impede 
visibilidade Sul/Norte. 

 
Vários tipos de perfil 
da plataforma de 
rodagem 

 - O projeto define 3 tipos de perfil da 
plataforma de rodagem, A=5,50 m, 
B=6,00 m e C=5,50 m, respetivamente, 
a (A) entre a Ponte do Pires (ao 
aqueduto dos arcos) Km 68,000 e a 
Interseção no alto dos Cucos, Km 
69,400. A (B) entre o o alto dos Cucos, 
Km 69,400 e a Espera-Runa, Km 72,550 
com 6,00 m perfil. A (C) entre a 
Espera-Runa até à Merceana, com 5,50 
m. 
- Alargamento da via até à Espera 
Runa; 
- Retificação da curva da Pinheira. 
 

 
- O troço da via entre a Espera-
Runa e a Merceana sofreu a 
redução do perfil de 6,00 m 
para 5,50 m. 

Ordasqueira 
Km 70,500 

 - Revisão do projeto com o ilhéu com 
separador a enquadrar os dois 
entroncamentos. 
- Câmara coloca novos apeadeiros; 
- O Estudo do Ruído define um Plano 
de Ação com aplicação de uma 
camada betuminosa no pavimento 
para absorção acústica em 
Ordasqueira devido à proximidade de 
habitações à EN9. 

Porquê que este estudo do 
ruído não abrange todo o troço 
T. Vedras-Merceana? 
discriminando as habitações na 
Espera-Runa, Carvoeira e 
Curvel, somando 8 a 10 vezes 
mais que na Ordasqueira a 
exposição das habitações à 
poluição sonora especialmente 
dos veículos pesados? 

Matacães 
Km 71,300 

- Interseção com ilhéu 
e 3 vias. 
- Gare p/ autocarros 
nos dois lados 

- Interseção 3-B com ilhéu a 3 vias. 
- Gare para autocarro nos dois lados. 
- Colocação de Apeadeiros pela 
Câmara e Junta Freguesia. 

 

Novo acesso à 
Pedreira do 
Barrigudo, Km 72,250 

 - Interseção com separador das faixas, 
criada para acesso à pedreira do 
Barrigudo em alternativa ao acesso 
precário existente na Vila da Espera. 

Novo Acesso há muito 
reclamado pelos moradores da 
Vila da Espera. 

Espera-Runa 
Km 72,550 

- Interseção a manter 
com Gare nos dois 
lados e passeio 
Km72,450 a 77,650 

- Rotunda na interseção 4-B c/ a EN 
248 – Sobral M. Agraço/Arruda  
- Câmara manda colocar Memorial na 
Rotunda na Espera-Runa 
 

 - Passeios no lado direito até à  
gare existente e novo abrigo a 
criar no lado esquerdo. 

Acesso a Penedo e 
lateral do CASRuna 
Km 72,700 

 
 

 
 

-Esta Interseção (Ponto negro) c/ 
alargamento da Via (entrada e 
saída)(Mais segurança + visibilidade 
c/ corte arbórea) 

Cruzamento p/ 
Zibreira e Sub-
Estação elétrica 
Km 74,000 

- Interseção c/ ilhéu a 3 
vias + separador 
- Gare à esq. e direita 

- Interseção tipo 1-C ,    S/ ilhéu 
- Gare apenas à esquerda. 
- Abrigo colocado pela Junta Freguesia. 

- Interseção igual à tipo 2-C, com 
ilhéu a 3 Vias; 
- Gare p/ autocarros no lado direito 

QUADRO COMPARATIVO DOS TRABALHOS PREVISTOS NOS DOIS PROJETOS A EXECUTAR NAQUELE TROÇO DA EN9 



 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 
Relatório da Comissão Eventual de Transportes e Mobilidade 

REQUALIFICAÇÃO DA EN9 ENTRE TORRES VEDRAS (Km 68,000) e MERCEANA (km 83,800), COM 15,800 Km 
______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 

Av.5 de outubro,  2560-270 Torres Vedras, tlf. +351 261 310 400,     assembleiamunicipal@cm-tvedras.pt 
 
 

10 

- Criação Novo 
acesso a Aldeia S.ª 
Glória. Km 74,400 

 - Junta Freguesia com acordo  c/ 
proprietários e executa início do 
acesso. 

- Criação de nova interseção 
para Caminho Vicinal em 

alternativa ao acesso atual. 
Aldeia S.ª Glória, 
Km, 74,800 

- Interseção com ilhéu 
a 3 vias 
- Gare autocarros nos 2 
lados 

- Interseção s/ ilhéu. 
- A IP,SA assumiu compromisso para 
lançamento de novo concurso. 
 

- Interseção com ilhéu e 3 vias 
(ponto negro devido à curva) 
- Gare nos 2 lados, presumível 
expropriação no lado esq. 

Casais da Estevainha 
Km  75,400 

 
- Gare autocarros nos 2 
lados. 

 - Gare autocarros 2 lados 
Presumível expropriação no 
lado esquerdo 

Palear, Almagra, 
Outeiro Zibreira 
CM 1081-1 
Km 76,000 

- Interseção com ilhéu 
e 3 vias. 
- Gare autocarros nos 2 
lados 

- Interseção sem ilhéu – tipo 1-B 
- A IP,SA assumiu compromisso para 
lançamento de novo concurso. 
 

- Interseção com ilhéu a 3 vias, 
com alargamento da curva; 
- Gare autocarros 2 lados e dois 
apeadeiros p/ passageiros. 

Entroncamento com 
a Rua Paulo 
Agostinho. Km 
76,300 

 - Criação de passeios , lado direito até 
ao Entroncamento do J. Pires. 
- Passeios desde o entroncamento na 
Carvoeira para a Beira até ao Curvel ( 
limite do concelho) 

- Estes Passeios, bem como a 
drenagem de águas pluviais, 
sumidouros e caixas de visita 
foram executadas pelo MTV. 

Cruzamento J.Pires, 
Parque Empresarial e 
Cemitério 
CM 1366 
Km 76,400 a 76,900 

- Rotunda para 
distribuição `a esq. e 
direita nas 2 
interseções existentes. 
-Recuo de 50m da 
atual interseção. 

- Interseção tipo 3C- s/ ilhéu, com 
terreno expropriado (aguarda projeto 
para lançamento de concurso e criação 
de uma rotunda para o local). 
- A IP,SA assumiu compromisso para 
lançamento de novo concurso. 
 

- Rotunda a propor c/ terrenos 
em vinha expropriados 
incluindo uma pequena área 
da J. Freguesia. 
- Gares autocarros a criar nos 2 
sentidos. 

Entroncamento da 
Carvoeira para 
Carreiras, A-de-Rainha 
e Carrasqueira. EN 374 

Km 76,120 

 
- Semáforos na 
interseção na 
Carvoeira /Carreiras 

 
- Interseção tipo 4-S / ilhéu  

- Executa obras de 
melhoramento e placa central. 

Entroncamento 
acesso a Filha-Boa. 
Km,77,500 

 - Executada a Interseção acesso a 
Filha-Boa, (C.M. 1083), c/ alargamento 
da Via (entrada e saída) 
(Mais segurança + visibilidade c/ corte 
arbórea) 

- Obra executada pelo com a 
parceria Junta Freg. E CMTV,  
com aumento substancial dos 
raios de  interseção. 

Bairro da Clara, 
Km 78,000 

- Gare autocarros nos 2 
lados 

- Previsão de manter os atuais abrigos 
de passageiros. Execução de passeios e 
saneamento pela Câmara. 

- Negociados terrenos, 
vedações com proprietários 
pela Junta Freguesia. 

Curvel (centro) 
Km 78,300 

- Gare autocarros nos 2 
lados com passeios 

- Manter situação atual  

Curvel (saída) 
Cruzamento p/ Ereira 
à esq. e Curvel 
(centro) 
Km 78,500 

 
 
 

 
 
 

 
- Melhoramento da visibilidade 
com a colocação de espelhos 
nos dois lados da via 

Limite do Concelho 
de Torres Vedras 
Km 78,700 

 - Continuação do Perfil tipo A e C (min. 
5,50 m + valeta) 

 

Designações: - A vermelho refere-se ao Projeto datado outubro de 2002;    
         - A cor a azul, correspondem a trabalhos diligenciados pela Câmara Municipal e integrados no Projeto de execução; 
        - A verde, correspondem a trabalhos executados em parceria entre Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. 
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LEGENDA 
 

(Projeto datado de maio de 2013) 

 
 
Tipo de Troço A e C 

-  Faixa de rodagem com min. de 5,50 m (2 vias) + Valeta. 
A - Entre T. Vedras (Ponte do Pires) Km 68,000 até Alto dos Cucos, Km 69,400; 
C – Entre Espera-Runa Km 72,550 até Merceana Km 83,700. 

Obs. 

   
Tipo de Troço B - Faixa de rodagem com mínimo de 6,00 m (2 vias) + Berma + Valeta.  

B- Entre o Alto dos Cucos Km 69,400 e a Espera-Runa Km 72,550 
 

   

Gare autocarros 
 

Meia Lua fora do limite da faixa de rodagem para estacionamento do 
autocarro e colocação apeadeiro ou abrigo de passageiros. 

 

   

Interseção 1B Alto dos Cucos com ilhéu e 3 vias  

Interseção 2B Ordasqueira com ilhéu e 3 vias  

Interseção 3B Matacães com ilhéu e 3 vias   

Interseção 4B Espera- Runa com Rotunda  

Interseção 1-C Zibreira  

Interseção 2-C Aldeia N. S.ª Glória  

Interseção 3-C Jorge Pires (Zona Industrial da Carvoeira)  

Interseção 4-C Centro da Carvoeira, Acesso a Beira, Carreiras e A-da-Rainha  
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Ainda durante a reunião de 27-11-2019, foram clarificadas as dúvidas relativamente à eventual 

sobreposição da recente criação da COMISSÃO PERMANENTE DE MOBILIDADE, concluindo que as 

duas Comissões, apesar de possuírem designações semelhantes, não se sobrepõem no seu objeto, 

antes pelo contrário, completam-se numa atuação positiva. 

A Comissão Permanente de Mobilidade tem um amplo campo de ação distinto, designadamente, no 

acompanhamento da “ Implementação do Plano de Mobilidade e Transportes para o território do 

Concelho de Torres Vedras (PMT-TV)”, com base na “Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas”, nomeadamente, a Rede de Ciclovias, sendo uma das Operações do PAMUS. 

Por outro lado, a Comissão Eventual de Transportes e Mobilidade tem uma função específica com 

limite temporal relacionada com as obras em curso da Requalificação da EN9 e das obras da 

Modernização da Linha do Oeste. 

Concluindo-se que ambas não entrarão em conflito, porque atuam em campos distintos, podendo e 

devendo desenvolver os seus trabalhos em paralelo. 

Esta conclusão unanime da Comissão foi comunicada ao Presidente da Assembleia Municipal. 

 

6 – ACORDO DE GESTÃO 

Em 1 de julho de 2020, a Comissão recebeu uma minuta do Acordo de Gestão realizado entre o 

Município de Torres Vedras e a Infraestruturas de Portugal, SA, para a construção, conservação, 

manutenção e limpeza dos passeios na EN9, entre os Km 76,300, (entroncamento com a Rua Paulo 

Agostinho) e o Km 78,45, desde o Entroncamento com CM 1082-Serra São Julião, na Carvoeira e o 

Cruzamento de acesso a Ereira, no Curvel. (ANEXO XVIII). 

Tratando-se de um projeto da responsabilidade da Câmara Municipal em parceria com  A União das 

Freguesias de Carvoeira e Carmões que incluiu acordos com proprietários dos terrenos, 

levantamentos topográficos, construções de vedações e legalização das cedências à via pública em 
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Carvoeira e Curvel, contribuindo deste modo para a melhoria das condições de acessibilidade e 

segurança da circulação pedonal entre as duas localidades. 

A IP,SA, verificou que a solução apresentada é adequada, garantindo as condições de sustentabilidade 

ambiental, de fluidez do tráfego e segurança da circulação, nos termos da legislação  existente, sendo 

celebrado o acordo ente as citadas entidades. 

De acordo com a memória descritiva, foram construídos os passeios com blocos e lancis de betão. 

Para esta obra houve a necessidade de executar toa a rede de drenagem de águas pluviais, colocação 

de coletores, caixas de visita e sumidouros com grelhas em ferro fundido.  

 

7 – MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO  

Fornecido pelo Presidente da Câmara, (ANEXO XIX ) tem por objetivo definir o nível do ruído de uma 

infraestrutura rodoviária, sendo produzido por diversos mecanismos físicos que se destacam-se: 

- Ruído de rodagem, devido à interação pneu-estrada; 

- Ruído aerodinâmico, provocado pela deslocação de ar associada ao movimento de um 

veículo; 

- Ruído mecânico , produzido pelos sistemas mecânicos do veículo, como seja o motor e tubo 

de escape. 

O ruído é quantificado através da sua maior ou menor intensidade expressa em dB(A). 

Com a entrada em vigor do DL. 9/2007, passaram a existir três períodos de referência para 

avaliação dos níveis de ruído: 

- Período diurno, das 07h00 às 20h00; 

- Período do Entardecer, das 20h00 às 23h00; 

- Período noturno das 23h00 às 07h00. 

 

• Os níveis máximos de ruído permitido para as zonas sensíveis (Escolas, hospitais, habitações, 

espaços de recreio e lazer); 

• Para as zonas mistas, ( são as zonas sensíveis e incluem também o comércio e serviços). 

 

- Zonas Sensíveis - Diurno, igual ou inferior a 55 dB(A) e Noturno igual ou inferior a 45 dB(A); 
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- Zonas Mistas – Diurno, igual ou inferior a 65 dB(A) e Noturno igual ou inferior a 55 dB(A). 

 

Considerando que  a área de estudo se estende por 8 Km entre a Rotunda do Choupal e o 

entroncamento com a EN248 na Espera-Runa. 

 

“Da análise  dos resultados, conclui-se que a EN9 não apresenta, na sua envolvente próxima, um 

elevado número de fogos e população expostos a níveis de ruído elevados provocados pela fonte de 

ruído em estudo. Registam-se  situações pontuais em que os níveis de ruído incidente na fachada de 

habitações que esteja virada para a via ultrapassam os 65 dB(A) Diurno(Lden) e 55 dB(A) Noturno 

(Ln).” 

Nos termos legais, esta rodovia será objeto de um PLANO DE AÇÃO para redução do ruído. 

 

8 - PLANO DE AÇÃO 

Também fornecido pelo Presidente da Câmara, (ANEXO XX), este Plano de Ação, aponta para as 

edificações expostas ao ruído rodoviário desde a zona da Rotunda de Acesso à A8, bem como, na 

zona de Ordasqueira e na Vila Nova da Espera. 

Registaram-se seis (6) situações em que o nível de ruído incide na fachada de habitações 

ultrapassaram os 65 dB(A) Diurno e 55 dB(A) Noturno. Para estas zonas foram propostas medidas de 

minimização de ruído, particularmente a substituição da camada de desgaste por uma camada 

acusticamente mais favorável. 

 

9 – ESCULTURA NA ROTUNDA DA VILA NOVA DA ESPERA-RUNA 

Na sessão extraordinária da Assembleia Municipal foi aprovada uma recomendação ao Executivo para 

a instalação de um memorial na Rotunda da Espera-Runa, em homenagem aos atletas do G.D.Runa, 

na modalidade de Luta Greco-Romana na conquista de sete campeonatos nacionais consecutivos nas 

décadas de 60 e 70. 

A Câmara Municipal aceitou a recomendação bem como as sugestões da Assembleia Municipal em 

valorizar o memorial e encontrar um escultor para levar a efeito o objeto, entretanto, foram tratados 

os procedimentos ao licenciamento da IP,SA e mandar executar e instalar a escultura no centro da 

Rotunda (ANEXO XXI). 
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10 - REUNIÃO COM A IP, SA  

Esta reunião por videoconferência entre a Infraestruturas de Portugal, SA, e a Comissão Eventual de 

Transportes e Mobilidade e a participação do Presidente da Câmara Municipal, Carlos Bernardes e o 

Vereador, Hugo Lucas, realizada a 03 de novembro de 2020. 

A reunião teve como objetivo a apresentação de questões relativo às obras em curso na EN9, através 

do  Presidente da Comissão Eventual de Transportes e Mobilidade. Após a apresentação das cerca de 

uma dezena de questões, o Vice-Presidente da IP,SA, Prof. Carlos Fernandes, que liderou a equipa da 

IP,SA, solicitou o envio das questões por e-mail para que os diversos departamentos da IP analisassem 

e respondessem concretamente a todas as dúvidas ( ANEXO XXII). 

Assim se procedeu, todavia, até à presente data, ainda não recebemos quaisquer respostas, embora 

com o desenvolvimento final da obra algumas das questões foram efetivamente resolvidas. 

Sem prejuízo de anexarmos o documento na íntegra, apresentamos uma síntese das questões 

enviadas: 

1. Comparando os projetos de 2002 e o de 2013, verificou-se que a existência de uma 

discriminação no atual projeto de execução, qual o motivo para tal alteração? 

1.1 – Que justificação apresenta  a IP para o mesmo projeto e a mesma EN9 tenha sido 

definido dois tipos de largura das faixas de rodagem, isto é, de Torres Vedras até à 

Rotunda da Espera-Runa foi estabelecido o Tipo B = 6,00 metros e o restante troço até à 

Merceana é reduzido para 5,50 metros ? 

1.2 – Também questionamos a não previsão no projeto de Gares para passageiros da Espera-

Runa até à Merceana? 

 

2. Aplaudindo a retificação e alargamento dos raios de interseção no entroncamento de acesso 

a Filha-Boa, porquê que igual procedimento não foi feito nos entroncamentos para Penedo-

Runa e para a localidade de Aldeia de N.ª Sra. da Glória? 
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3. Não entendemos a decisão da elaboração de um Plano Estratégico de Ruído e respetivo Plano 

de Ação apenas para o troço compreendido ente a Rotunda do Choupal e a Rotunda da 

Espera-Runa, deixando de fora o restante troço até à Merceana. 

 

4. Relativamente a proteções metálicas, está ou não previsto a sua montagem  em todo o troço 

intervencionado? 

 

5. Existem zonas com dificuldade de visibilidade motivadas pela existência de barreiras arbóreas, 

nomeadamente, no acesso a Penedo-Runa e no entroncamento do Alto dos Cucos. Estão 

previstos podas ou cortes a estes obstáculos ao trânsito? 

 

6. O reforço da iluminação pública que está a ser instalado no entroncamento de Matacães irá 

ser replicado nos restantes cruzamentos e entroncamentos? 

 

7. Na sequência de diligências desenvolvidas pelas Autarquias, (referidas anteriormente), a IP,SA 

aceitou desenvolver os estudos e projeto para construção de uma Rotunda no cruzamento 

para o Parque Empresarial de Carvoeira. Qual a previsão dos procedimentos concursais e 

início da obra? 

 

8. A Assembleia Municipal aprovou uma recomendação ao Executivo para a instalação de um 

memorial na Rotunda da Espera-Runa, em homenagem aos atletas do G.D.Runa, na 

modalidade de Luta Greco-Romana na conquista de sete campeonatos nacionais consecutivos 

na década de 60/70, caso obtenha licenciamento das IP,SA, haverá hipótese de ser instalada 

até ao final das obras em curso? 

 

11 – NOVO ACESSO AO PARQUE EMPRESARIAL DE RUNA 

Foi uma das últimas intervenções efetuadas nesta requalificação da EN9, tratando-se da criação de 

um novo acesso, não só, ao Parque Empresarial de Runa, mas sobretudo ao Centro de Produção de 

Massas Asfálticas na antiga Pedreira da Serra do Barrigudo. 
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Este novo acesso justifica-se, há muito reclamado pelos moradores da Vila Nova da Espera, devido ao 

acesso precário ser bastante inconveniente, não só para os habitantes, como para a segurança 

rodoviária na entrada e saída na EN9, (ANEXO XXIII).  

 

 

12  - CONCLUSÃO 

A Comissão Eventual de Transportes e Mobilidade, termina o seu trabalho, apresentando o Relatório 

Final de acompanhamento das obras de requalificação da EN9, no troço entre Torres Vedras e 

Merceana-Alenquer. 

Após dois anos de trabalho, realizou-se várias reuniões com os Presidentes das Uniões de Freguesias, 

com Presidente da Câmara Carlos Bernardes e Vereador Hugo Lucas, reunião com os dirigentes da 

Infraestruturas de Portugal, SA e com visita à EN9 desde Torres Vedras até ao limite do concelho no 

Curvel. 

Podemos observar e acompanhar, não só o desenvolvimento dos trabalhos inerentes à empreitada, 

bem como, todos as tarefas complementares desenvolvidas pela Câmara Municipal em parceria com 

a União das Freguesias de Carvoeira e Carmões em Acordo de Gestão estabelecido com a IP,SA. 

 

Relativamente à escultura a colocar na Rotunda de Runa está a ser executada por Escultor Torriense 

e será instalada brevemente, respeitando os princípios da recomendação à Câmara Municipal 

aprovada pela Assembleia Municipal. 

 

De referir que, ficaram por responder as questões apresentadas na reunião por videoconferência com 

a IP,SA. No entanto, queremos querer que, pelo menos, serviu de alerta porque na parte final da 

obra, parte das questões apresentadas acabaram por ser concretizadas, nomeadamente: 

- A discriminação existente na comparação entre os projetos de 2002 e o de 2013, fomos sabendo 

que a justificação teria a ver pela existência de maior fluxo de trânsito e de mais acidentes entre 

Torres Vedras e a Rotunda de Runa, com a divisão de tráfego para a EN248, comparativamente com 
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o restante troço até a Merceana. Embora estes fundamentos sejam corretos relativamente a veículos 

ligeiros, o mesmo já não se aplica a veículos pesados, isto é: - O troço Torres Vedras - Alenquer é  

percorrido em cerca de 80% por veículos pesados comparativamente com o troço Torres Vedras – 

Sobral do Monte Agraço/Pero Negro. 

Com base no argumento da diferenciação de tráfego justifica a decisão dos diferentes tipos da largura 

das plataformas, e o não prolongamento do Plano Estratégico de Ruído não abranger os aglomerados 

de Carvoeira e Curvel. 

A preocupação demonstrada pela Comissão durante a visita à obra, com muitas dúvidas e incertezas, 

por exemplo, em relação aos tapetes das massas asfálticas aplicados sem a necessária reabilitação e 

reforço da fundação da plataforma da estrada,  da reformulação da drenagem das águas pluviais e a 

ausência do reforço das proteções metálicas nas zonas de maior perigosidade. Dúvidas e incertezas, 

naturalmente por falta de informação e documentação indispensável, foram completamente 

dissipadas no decorrer dos trabalhos tendo sido concluídos grande qualidade construtiva. 

Na sequência das diligências desenvolvidas pela Câmara Municipal sobre a construção da Rotunda de 

acesso ao Parque Empresarial da Carvoeira, bem como, das Gares para autocarros e respetivos 

abrigos de passageiros em falta, foi assumido o compromisso pela IP,SA em proceder aos estudos e 

projetos para lançamento de novos concursos. 

 

No entanto, esta Comissão Eventual de Transportes e Mobilidade propõe à Assembleia Municipal 

recomendar à Câmara Municipal que continue a diligenciar ou que execute os seguintes trabalhos: 

 

1. Construção de desvio de autocarros (Gares) com instalação do respetivo abrigo ou apenas 

abrigo para passageiros nos seguintes locais: 
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• Vila Nova da Espera-Runa no lado esquerdo, Foto   1  ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Vila N. Espera - Para instalação de um Abrigo de Passageiros no local da Paragem existente 
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• Entroncamento de acesso a Aldeia de N. Sra. da Glória, Foto 2 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 2 – Aldeia N.S. Glória- Instalação de Gare p/ autocarros e Abrigo de Passageiros na  paragem 

existente 
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• Entroncamento com a Rua Paulo Agostinho de acesso a Casais Palear, 
Almagra e Zibreira, do lado direito, criação de Gare e Abrigo,  Fotos 3 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 3 - Entroncamento com Rua Paulo Agostinho acesso a Casais Palear e Almagra em frente do abrigo    

existente de apoio ao Parque Empresarial da Carvoeira, criação de Gare e Abrigo no lado direito. 
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2. Construção da Rotunda de acesso ao Parque Empresarial da Carvoeira, Foto 4. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Cruzamento de acesso ao Parque Empresarial da Carvoeira e Carreiras e lado contrário para 

Pista de Motocross, sede da União Freguesias e Cemitério. 
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3. Alargamentos dos raios de interseção de acesso a Penedo e CasRuna, Km 72,900, Fotos 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 5 – Entroncamento de acesso à Aldeia histórica de Penedo, moinhos e secundário ao CasRuna. 
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4. Corte das barreiras arbóreas que, por falta de visibilidade, estão a causar insegurança 

rodoviária nos seguintes locais: 

 

 

• Entroncamento do Alto dos Cucos, Foto 6; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – No Entroncamento do Alto dos Cucos falta visibilidade a quem pretende virar à 

esquerda para as Termas dos Cucos devido à barreira arbórea existente a norte. 
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• Entroncamento de acesso a Penedo, Km 72,900, Fotos  7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 7 – Entroncamento de acesso à aldeia histórica de Penedo com falta escandalosa de visibilidade de quem 

pretende entrar na EN9 devido à barreira arbórea existente a Leste, ponto negro com acidentes rodoviários. 



 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 
Relatório da Comissão Eventual de Transportes e Mobilidade 

REQUALIFICAÇÃO DA EN9 ENTRE TORRES VEDRAS (Km 68,000) e MERCEANA (km 83,800), COM 15,800 Km 
______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 

Av.5 de outubro,  2560-270 Torres Vedras, tlf. +351 261 310 400,     assembleiamunicipal@cm-tvedras.pt 
 
 

26 

 

5. Reforço da Sinalética dos sítios de interesse municipal ao longo do troço entre Torres Vedras 

e  Curvel, nomeadamente: 

• Património arquitetónico, arqueológico, natural, religioso e de lazer; 

• Campos de jogos, Pavilhões gimnodesportivos, Ringues ou Skates; 

• Trilhos, Rotas, Miradouros ou Percursos pedestres e Passeios BTT; 

• Turismo rural, Alojamento, Hotelaria e Restaurantes; 

• Estação Caminhos de Ferro; 

• Posto de Combustíveis; 

• Instalações IPSS, Centros de Dia, Estabelecimentos Residenciais de Pessoas Idosas 

(ERPI); 

• Unidades de saúde e Farmácias; 

• Sede Juntas de Freguesia; 

• Coletividades culturais, recreativas e desportivas; 

• Centros Escolares; 

• Adegas Vitivinícolas; 

• Parques Empresariais; 

• Entre outros(as). 

 

Torres Vedras, 07 de setembro 2021 

 

Os Membros da Comissão Eventual de Transportes 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente Resumo Não Técnico (RNT) pretende ser um documento independente, contudo uma 
peça integrante do Mapa Estratégico de Ruído da EN9: Torres Vedras Nascente - Zibreira Poente 
(EN248), realizado para a Infraestruturas de Portugal, S.A. 

O intuito deste resumo é sintetizar em linguagem não técnica o conteúdo do Mapa Estratégico de 
Ruído, explicitando-o de forma acessível e clara a todos aqueles que pretendam conhecê-lo. 

 

2. OBJETIVO DE UM MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO 

A temática do ruído já há muito é discutida. No entanto, com a publicação do Decreto-Lei nº 146/2006, 
que transpõe a Diretiva Europeia 2002/49/CE, e do Decreto-Lei nº 9/2007, Regulamento Geral do 
Ruído, a prevenção e o controlo da poluição sonora, vieram assumir uma nova perspetiva. 

Mas, o que é o ruído? O ruído pode ser entendido como um som desagradável ou indesejável para o 
ser humano. Ao nível de uma infraestrutura rodoviária, esse ruído é originado pelo tráfego rodoviário, 
sendo produzido por diversos mecanismos físicos, dos quais se destacam: ruído de rodagem, devido 
à interação pneu-estrada; ruído aerodinâmico, provocado pela deslocação de ar associada ao 
movimento de um veículo; e ruído mecânico, produzido pelos sistemas mecânicos do veículo, como 
seja o motor e tubo de escape. O ruído é quantificado através da sua maior ou menor intensidade, 
expressa em dB(A), isto é, em decibel com o filtro de ponderação A, que se destina a ter em conta a 
resposta do ouvido humano às distintas frequências que compõem um ruído. 

De forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida às populações, existe a necessidade de se 
conhecer os níveis de ruído existentes em redor das grandes infraestruturas de transporte (GIT), 
surgindo assim, os Mapas Estratégicos de Ruído (MER). É da competência das entidades 
responsáveis por cada GIT a elaboração e promoção dos respetivos MER, que se revelam uma 
ferramenta essencial de caracterização e análise do ruído produzido pela infraestrutura, bem como 
dos subsequentes Planos de Ação, onde se estudarão as eventuais medidas de minimização de ruído 
necessárias. 

O parâmetro mais utilizado na avaliação do ruído é o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, que 
traduz a situação média em termos de ruído num dado ponto. Com a entrada em vigor do DL 9/2007 
passaram a existir três períodos de referência para avaliação dos níveis de ruído: 

 Período diurno, das 7h00 às 20h00; 

 Período do entardecer, das 20h00 às 23h00; 

 Período noturno, das 23h00 às 07h00. 

Por outro lado, a avaliação dos níveis de ruído passou recentemente a ser feita com base nos 
indicadores Lden e Ln. O primeiro representa o LAeq, corrigido com uma penalização de 5 dB(A) para o 
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entardecer e de 10 dB(A) para o período noturno, para o conjunto dos três períodos de referência. O 
segundo representa o LAeq do período noturno. 

Um MER de uma estrada é constituído essencialmente por: Mapas de Níveis Sonoros (mapas de 
ruído), que representam a distribuição espacial do ruído em torno da estrada, a uma altura típica de 4 
metros do solo e com cores correspondentes às diversas classes de ruído, a intervalos de dB(A); e 
Mapas de Exposição da População ao ruído, que são geralmente apresentados sob a forma de 
Quadros em que se indica o número de pessoas que habitam em edifícios expostos às diversas 
classes de ruído. 

Um Mapa Estratégico de Ruído fornece assim informação para atingir os seguintes objetivos: 

 Descrever a situação acústica existente ou prevista em função de indicadores de ruído; 

 Possibilitar a identificação da ultrapassagem de valores limite legais; 

 Quantificar o número estimado de habitações, escolas e hospitais numa determinada zona que 
estão expostas a valores específicos de um dado indicador de ruído; 

 Quantificar o número estimado de pessoas localizadas numa zona exposta ao ruído; 

 Quantificar a área exposta a valores específicos de um dado indicador de ruído. 

Em termos legais, para além da responsabilidade associada às entidades responsáveis pela emissão 
de ruído, é da responsabilidade de todos os municípios a classificação do seu território em zonas 
sensíveis1 e zonas mistas2, consoante a ocupação do território, e para as quais são permitidos níveis 
de ruído diferentes, quer para o indicador Lden quer para Ln.  

No quadro seguinte estão representados os níveis máximos de ruído permitidos para os vários tipos 
de situações considerados. 
 

Quadro 2-1 – Níveis máximos de ruído permitido expresso em LAeq 

 
Lden  

dB(A) 

Ln  

dB(A) 

Zonas mistas ≤ 65  ≤ 55  

Zonas sensíveis ≤ 55  ≤ 45  

Zonas sensíveis na proximidade de GIT 
existente 

≤ 65  ≤ 55  

Zonas sensíveis na proximidade de GIT 
não aéreo em projeto 

≤ 60 ≤ 50 

Zonas sensíveis na proximidade de GIT 
aéreo em projeto 

≤ 65  ≤ 55  

Zonas ainda não classificadas ≤ 63  ≤ 53  

                                                      
1 Zonas sensíveis: áreas vocacionadas para escolas, hospitais, habitações, espaços de recreio e lazer. 
2 Zonas mistas: incluem também comércio e serviços. 



Mapa Estratégico de Ruído da EN9  

 

Este Relatório só pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorização expressa da dBwave Mod. 60-05.03 

DBW_00702_18-RNT_11 2018-10-09 3 
  
   

O MER da EN9 pretende ser uma ferramenta para a gestão e controlo da poluição sonora existente 
na área envolvente desta rodovia, servir de base a Planos de Ação, bem como apoiar a tomada de 
decisões sobre planeamento e ordenamento do território.  

 

3. ÁREA DE ESTUDO 

Incluído integralmente no concelho de Torres Vedras, o troço da estrada nacional objeto do presente 
estudo inicia-se em Torres Vedras e estende-se por 8 km até chegar ao ponto em que cruza com a 
EN248, em Zibreira poente. 

Na Figura 3-1 está representada a área de estudo (limite a vermelho), o eixo de via (a preto) e os 
concelhos abrangidos pela mesma. 

 

Figura 3-1 – Enquadramento geográfico do troço da EN9 e da área de estudo 

A EN9, ao longo da extensão do troço em estudo, atravessa essencialmente zonas não urbanizadas. 
No entanto, é de referir a existência de várias habitações dentro da área de estudo na zona do início 
do troço e também a existência pontual de edifícios de habitação ao longo do mesmo. 
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Esta rodovia é composta por uma via de circulação por sentido, o limite de velocidade varia entre 50 
km/h e 90 km/h e a camada de desgaste aplicada na via é em betão betuminoso. O tráfego que 
circula neste troço é dominado por veículos ligeiros ao longo de todo o dia, com maior número de 
pesados durante a noite.  

O Quadro seguinte apresenta os volumes de tráfego horário dos vários sublanços incluídos no estudo. 
 

Quadro 3-1 – Dados de tráfego considerados para o troço da EN9 

Toponímia 
Período diurno 

Período 
entardecer 

Período noturno Tipo de 
camada de 
desgaste TMH 

(veíc./h) 
% 

pesados 
TMH 

(veíc./h) 
% 

pesados 
TMH 

(veíc./h) 
% 

pesados 

EN9: Torres Vedras Nascente-
Cruz EN115-2 (km 68+107) 

575 4,1 316 2,3 89 4,9 BB 

EN9: Rotunda cruz. EN115-2 296 6,2 161 3,4 46 7,3 BB 

EN9: Cruz EN115-2 (km 
68+107)-Zibreira Poente 

(EN248) 
593 6,2 323 3,4 92 7,3 BB 

EN9: Rotunda 287 4,1 158 2,3 45 4,9 BB 

* BB - Betão betuminoso  

 

4. MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO 

O Mapa Estratégico de Ruído da EN9: Torres Vedras Nascente - Zibreira Poente (EN248) foi 
elaborado em conformidade com o estipulado na legislação aplicável, designadamente o Decreto-lei 

n.º 146/2006, de 31 de julho, com a Declaração de Rectificação n.º 57/2006, de 31 de agosto, e o 
Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral do Ruído), com a Declaração de 

Rectificação n.º 18/2007, de 16 de março e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

O Mapa Estratégico de Ruído elaborado é relativo ao ano civil de 2016 e inclui, entre outras 
informações, Mapas de Níveis Sonoros e Mapas/Quadros de População Exposta ao Ruído. 

O cálculo do Mapa Estratégico de Ruído da EN9: Torres Vedras Nascente - Zibreira Poente (EN248) 
teve como base um modelo em computador, utilizando o programa CadnaA v3.7, no qual se 
implementou uma representação física da realidade existente, incluindo o terreno, os edifícios, os 
taludes naturais, as barreiras acústicas e as fontes de ruído, neste caso constituídas pelas vias de 
circulação da estrada nacional em estudo. O método de cálculo utilizado foi o recomendado a nível 
europeu e pelas diretrizes da APA: NMPB-Routes-96. 

O modelo em computador foi validado mediante uma medição de ruído realizada in situ, com 
amostragens contínuas e uma duração mínima de 48 h. 

Os Mapas de Níveis Sonoros, apresentados às escalas 1:5 000 na Memória Descritiva, são aqui 
apresentados no anexo 1 e 2, relativos aos indicadores Lden e Ln, respetivamente, a uma altura de 4 
metros acima do solo e à escala 1:10 000. 
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A figura que se segue apresenta a visualização em três dimensões do modelo acústico que serviu de 
base à elaboração dos cálculos dos mapas de ruído.  

             

 

 
Os mapas de níveis sonoros apresentam uma escala de cores de acordo com os níveis de ruído 
simulados no programa de computador, correspondendo as cores mais escuras a níveis mais altos de 
ruído e as mais claras a níveis inferiores, tal como se verifica na figura seguinte. 

 

Figura 4-2 – Escalas de cores representativas dos diferentes níveis de ruído 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-1 – Modelo digital do terreno construído com base nos elementos cartográficos, já com o troço 
da EN9 implantado 

MENOS RUÍDO 

MAIS RUÍDO 
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Nas figuras seguintes apresentam-se extratos dos mapas de níveis sonoros incluídos no anexo deste 
RNT. 

 

Figura 4-3 – Extrato do MER da EN9 para o indicador Lden 

 

Figura 4-4 – Extrato do MER da EN9 para o indicador Ln 
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Os quantitativos de população exposta aos níveis de ruído gerados pela EN9, em cada uma das 
classes de 5 dB(A), foram calculados com base nos dados de população residente em cada uma das 
subsecções estatísticas consideradas nos Censos de 2011, do Instituto Nacional de Estatística. Os 
resultados obtidos são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 4-1 – População exposta ao ruído da EN9 no concelho de Torres Vedras 

Classes 
dB(A)

Classes 
dB(A)

55 < Lden ≤ 60 45 < Ln ≤ 50
60 < Lden ≤ 65 50 < Ln ≤ 55
65 < Lden ≤ 70 55 < Ln ≤ 60
70 < Lden ≤ 75 60 < Ln ≤ 65

Lden > 75 65 < Ln ≤ 70
Ln > 70

Classes 
dB(A)

Classes 
dB(A)

55 < Lden ≤ 60 45 < Ln ≤ 50
60 < Lden ≤ 65 50 < Ln ≤ 55
65 < Lden ≤ 70 55 < Ln ≤ 60
70 < Lden ≤ 75 60 < Ln ≤ 65

Lden > 75 65 < Ln ≤ 70
Ln > 70 0

7 9

1 1

00

Nº Estimado de Pessoas (unidades)
Nº Estimado de Pessoas 

(unidades)

173 282

99 125

00

0

Torres Vedras Torres Vedras

1 1

0 0

0 0

Nº Estimado de Pessoas (centenas)
Nº Estimado de Pessoas 

(centenas)

2 3

Torres Vedras Torres Vedras

 
 

No Quadro 4-2 apresentam-se os dados de superfícies totais (em km2) expostas a valores de Lden 
superiores a 55, 65 e 75 dB(A) e, também, o número total estimado de fogos habitacionais (em 
centenas) e o número total estimado de pessoas (em centenas) que vivem em cada uma dessas 
zonas. No Quadro 4-3 apresentam-se os valores em unidades, como informação complementar.  

Quadro 4-2 – Quadro de áreas totais e de n.º estimado de fogos habitacionais e pessoas, em centenas, 
que vivem nessas áreas 

EN9 Área total (km²)

Lden > 75 0,0

Lden > 65 0,4

Lden > 55 1,7

0

3

0

N.º estimado de fogos habitacionais expostos 
à EN9 (centenas)

N.º estimado de pessoas expostas à 
EN9 (centenas)

2

0

0

 
 

Quadro 4-3 – Quadro de áreas totais e de n.º estimado de fogos habitacionais e pessoas, em unidades, 
que vivem nessas áreas 

EN9 Área total (km²)

Lden > 75 0,0

Lden > 65 0,4

Lden > 55 1,7

0 0

8

N.º estimado de fogos habitacionais expostos 
à EN9 (unidades)

N.º estimado de pessoas expostas à 
EN9 (unidades)

5

160 281  
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5. NOTA FINAL 

O Mapa Estratégico de Ruído da EN9: Torres Vedras Nascente - Zibreira Poente (EN248) torna-se 
uma ferramenta útil na gestão e controlo da poluição sonora, assim como no planeamento do território 
e permite identificar situações prioritárias a integrar em futuros Planos de Ação para redução de ruído. 

Da análise dos resultados, conclui-se que a EN9 não apresenta, na sua envolvente próxima, um 
elevado número de fogos e população expostos a níveis de ruído elevados provocados pela fonte de 
ruído em estudo. Registam-se situações pontuais em que os níveis de ruído incidente na fachada de 
habitações que esteja virada para a via ultrapassam os 65 dB(A) no Lden e 55 dB(A) no Ln. 

De acordo com o DL 146/2006, esta rodovia será objeto de Plano de Ação para redução do ruído, 
contexto em que haverá oportunidades de melhoria para os casos em que se verifica ultrapassagem 
dos valores limite decorrentes do critério de exposição máxima do Regulamento Geral do Ruído (DL 
9/2007). 

Os mapas estratégicos de ruído aqui apresentados, terão um papel importante já que, ao exibirem 
informação relevante e rigorosa sobre a distribuição espacial do ruído em redor das infraestruturas, 
podem apoiar os decisores envolvidos na elaboração dos seus planos, incluindo os decisores 
municipais ao nível de planos e licenciamentos.  



Mapa Estratégico de Ruído da EN9  
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ANEXO 

 
Mapas estratégicos de ruído (1:10 000) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
  


































































