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PROJECTO "VARIANTE À EN207 -Nó DO IP9 (LONGRA) I FELGUEIRA~S"

1 Tendo por base o parecer técnico final da Comissão de Avaliação (CA) e a proposta

da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental

do Projecto "Variante à EN207 -Nó do IP9 (Longra) I Felgueiras", em fase de

estudo prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) tavor.ável à

Alternativa 1 da Variante à EN207, à Solução A da Ligação à EN101 e à Ligação à

EN 207-2, condicionada:

a) Ao cumprimento do Decreto-Lei n.o 93/90, de 19 de Março, que aprova o regime

da Reserva Ecológica Nacional (REN), na sua redacção actual;

b) Ao cumprimento do Decreto-Lei n.o 196/89, de 14 de Junho, que aprova o

regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), na sua redacção actual;

c) Ao cumprimento integral das medidas de minimização, planos de monitorização

e demais condicionantes e elementos constantes e discriminados no anexo à

presente DIA.

2 A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com a presente DIJ~ deve

ser efectuada pela Autoridade de AIA (Instituto do Ambiente), nos termos do artigo

280 do Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo

3

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

As medidas de minimização específicas para a fase de obra deverão ser inc;luídas

no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser

produzidos pelo proponente, para efeitos da construção do Projecto.

A Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, bem4.

5

como do cronograma definitivo dos trabalhos, de forma a possibilitar o desempenho

das suas competências n~ processo de Pós-Avaliação do Projecto.

Deverá ser. dado conhecimento à Autoridade de AIA, no prazo de um mês a contar

da data da sua ocorrência, de qualquer reclamação, bem como das diligÉ~ncias

desencadeadas para efeito do respectivo tratamento e resolução, das medidas a

adoptar ou entretanto adoptadas e respectiva eficácia.



6. Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA,

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril.

11 de Maio de 2006

o Secretário de Estado do Ambiente,

'~"t~/g-P-1.:::t32) 9. {~
ff(;.;t;erto Delgado Ubach Chaves Rosa

(No uso da delegação de competências, despacho n.o 16162/2005 (2.8 série),
publicado no Diário da República de 25/07/2005)
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ANEXO À DIA DO PROJECTO

PROJECTO "VARIANTE À EN207 -Nó DO IP9 (LONGRA) I FELGUEIRAS"

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

1. Prevendo-se a necessidade de se obter de empréstimo, um volume significativo de terras

e, não estando ainda definidos quais os locais onde os mesmos podem ser obtidos,

deverá ser avaliada a possibilidade de se usar o material excedente de outros projectos

existentes ou previstos na região.

2. Na Ligação à EN101, em vez de o PE contemplar o saneamento das aluviões, deverá

preferencialmente analisar-se a possibilidade de projectar o viaduto de forma a que o

mesmo seja mais extenso e abranja toda essa área.

RECURSOS HíoRICOS

3. Elaboração de um inventário dos elementos de drenagem existentes na zona de

implantação da via em estudo e respectivas ligações à rede viária local.

4. Para além do inventário acima referido, o qual não se pode restringir à faixa a expropriar,

terá de ser feito um inventário com a caracterização de todos os pontos de água que

podem ser afectados, quer directa, quer indirectamente. Estes estudos servirão de base à

proposta de medidas de minimização a apresentar no REGAPE.

5. É necessário proceder ao levantamento das condições estruturais e das secções de

vazão das estruturas situadas a jusante das PH, quer da Variante, quer das Ligações.

6. Os pilares do viaduto deverão possuir configuração hidrodinâmica e, não poderão situar-

se quer no leito menor quer nas margens do rio. A drenagem do viaduto e descidas dos

encontros devem ser estudadas no sentido de se evitar a descarga juntb de eventuais

receptores sensíveis.

7. O viaduto deverá abranger a totalidade da área inundável em detrimento da ocupação de

áreas de infiltração máxima por aterros.

8. Na localização dos estaleiros, áreas de deposito e de empréstimos, os mesmos não

poderão afectar linhas de água pelo que não se concorda com a ressalva de "se tal for

inevitável" (pág. 5.58 do ElA).
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9.

10.

11.

12.

13.

No projecto de drenagem deverá ser assegurada a manutenção de boas condições de

drenagem nos aterros e escavações.

Nos locais onde o nível freático for identificado próximo da rasante ou acima da

plataforma da via, deve efectuar-se a inclusão de elementos de drenagem eficazes tais

como esporões e/ou máscaras drenantes nas escávações e camadas drenantes nos

aterros.

Com o objectivo de minimizar os impactes negativos na drenagem natural e produtividade

de aquíferos pela construção e exploração das vias em estudo, recomenda-se a adopção

das seguintes medidas:

-não localizar estaleiros e áreas de depósito e empréstimo de materiais em zonas

próximas de linhas de água, nomeadamente as de pequena dimensão que são

intersectadas por qualquer das alternativas em estudo para o presente lanço da

Variante à EN207 e em áreas de recarga de aquíferos;

-estabelecer trajectos para circulação de máquinas, evitando o trânsito desordenado

e a compactação dos solos de extensas áreas;

-restabelecer todas as linhas de água intersectadas, recorrendo a sistemas de

drenagem eficazes, tendo em consideração o aumento de caudais por acréscimo da

área impermeável, ou seja, por diminuição da infiltração e aumento do escoamento;

-estabelecer um programa de limpeza periódico dos órgãos de drenagem,

diminuindo os efeitos negativos do eventual assoreamento das passagens

hidráulicas;

-prever aplicação do revestimento vegetal dos taludes o mais cedo possível, já que

assim se promove a infiltração nos taludes, o que evita situações de erosão

acentuada.

A inventariação exacta das captações (poços / furos) existentes, por forma a garantir a

sua adequada exploração e, simultaneamente, permitir a obtenção de dados

fundamentais como são as características das captações e dos aquíferos explorados,

designadamente informações sobre os caudais extraídos e respectivos usos da água.

Relativamente aos poços/captações localizados na envolvente do traçado que poderão

eventualmente ser afectados directa ou indirectamente durante as obras, estes deverão

ser substituídos por outros na zona envolvente, mediante acordo dos proprietários.

4
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QUALIDADE DA ÁGUA

14. Prever no projecto de drenagem, a descarga das águas de escorrência da via de modo

disperso, ou seja, sempre que possível as escorrências deverão ser encaminhadas para

as várias linhas de água atravessadas, ou valas, de modo a serem evitadas situações de

concentração muito grande de lançamentos num número reduzido de locais; esta

drenagem dispersa tem como objectivo a redução do risco de contaminação dos meios

receptores, dado que favorece os fenómenos de depuração de possíveis poluentes entre

o ponto de lançamento no terreno e os meios receptores (aquíferos e cursos de água

naturais ).

15. De modo geral, assegurar a existência de cobertura vegetal nas áreas de lançamento das

escorrências, particularmente com espécies de plantas que apresentam sistemas

radiculares extensos, visto que este tipo de vegetação favorece a retenção de poluentes e

algum tratamento das escorrências.

16. Definição das áreas para instalação de estaleiros e respectivos parques de maquinaria,

centrais de britagem e caminhos preferenciais de circulação de máquinas, o mais longe

possível das linhas de água existentes e das zonas de maior infiltração, de modo a

minimizar a possibilidade de contaminação de aquíferos.

17. Na fase de Projecto de Execução ter-se-á de fazer uma simulação para a qualidade da

água nos reais pontos de descarga e, em função desses resultados, da ocupação do solo

e dos usos da água aí existentes, analisar quais os melhores locais para se fazer a

descarga das águas da plataforma. A proposta de se fazer a descarga de forma dispersa

não será suficiente uma vez que, antes de se prever esta situação, ter-se-á de analisar o

impacte no meio receptor e nos respectivos usos.

18. Em função dos valores previstos, analisar da necessidade, ou não, de se propor a

monitorização para as águas superficiais e subterrâneas nos aspectos de qualidade. Em

relação à quantidade será necessário apresentar uma proposta quer para a fase de

construção quer de exploração, quer para as águas superficiais, quer subterrâneas

devendo, neste caso, ter-se por base o resultado dos inventários propostos.

RuíDO

19. O Projecto de Execução deverá contemplar as medidas adequadas que induzam o

cumprimento pelos condutores das velocidades assumidas no Estudo Acústico

(Dezembro 2005) apresentado na fase de Estudo Prévio, devendo as mesmas ser

apresentadás e detalhas no RECAPE. Este tipo de medidas é particularmente importante
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20.

21.

22.

na Ligação à EN1 01, que atravessa a malha urbana da Várzea, uma vez que a

equivalência das duas soluções em análise pressupõe velocidades inferiores a 50 km/h

para a solução "desnivelada".

Em fase de projecto de execução, deverá ter-se em conta que acréscimos superiores a

12 dB(A) resultam em impactes significativos e devem implicar a adopção de medidas de

minimização.

Preferencialmente, devem ser adoptadas medidas de redução na fonte (adopção de piso

com características de absorção acústica) e medidas que contemplem a interposição de

obstáculos à propagação do ruído. Em face do tipo de ocupação do solo e paisagem

presentes em certas zonas dos traçados em estudo, e em particular na Variante à EN207

e na Ligação à EN101 (que atravessa a malha urbana da Várzea), deve ser estudada a

modelação de taludes como solução alternativa às barreiras acústicas tipo painel,

podendo ser complementada por estas. Quanto ao piso, deverá ser equacionada a

possibilidade de recorrer à aplicação de piso betuminoso modificado com borracha

(BMB), na medida em que este poderá implicar a redução do número de obstáculos à

propagação do ruído ou a altura dos mesmos. No RECAPE, deverão ser justificadas as

opções que venham a ser tomadas quanto à tipologia destas medidas a integrar no

Projecto de Execução.

O RECAPE deverá apresentar e detalhar as medidas de minimização a adoptar em fase

de obra e a especificar no Caderno de Encargos da Obra. Especial atenção deverá ser

dada aos seguintes aspectos: localização de estaleiro(s), caminhos preferenciais de

circulação de veículos pesados de acesso ao(s) estaleiro(s) e à frente de obra, horários

de laboração, identificação de zonas de maior movimentação de terras.

SOLO E USO DO SOLO

23. Definição, prévia à obra, da localização das áreas de empréstimo e depósito de materiais

e estaleiros, de modo a que estas não se situem em áreas de aptidão agrícola elevada,

sobretudo quando classificadas ao abrigo do regime da RAN (áreas de uso

condicionado), ou que apresentem elevado valor de uso agrícola.

24. O PE deverá ponderar a eventual necessidade de ripagem do traçado final da Ligação à

EN1 01, dentro do corredor de 400m em estudo, de forma a minimizar as interferências

com as zonas agricultadas do vale do rio Sousa e nas quais se inclui a Quinta de

Fundevila.
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25.

26.

Restabelecimento dos acessos, ou criação de acessos alternativos, que garantam a

circulação entre parcelas do mesmo prédio rústico.

Uma vez interrompidos, dever-se-á sempre restabelecer, ou providenciar, caminhos nas

áreas florestadas, que assegurem, não só a sua limpeza e manutenção, como o rápido

acesso de bombeiros e demais serviços de emergência, sobretudo tendo em

consideração que a zona em estudo é considerada de elevado risco de incêndio.

SOCIO-ECONOMIA

27. O Nó da Longra deverá ser reformulado e apresentar configuração idêntica à apresentada

no Estudo Prévio de 2003 e como tal, incluir os dois ramos que permitem a saída da

Variante à EN207 para a Ligação à EN207 -2, de quem vem no sentido Felgueiras / A 11,

assim como a entrada na Variante à EN207 no sentido A 11 / Felgueiras.

28. Analisar a viabilidade de minimização da afectação do Centro Hípico da Quinta da Granja

e adoptar, em acordo com os proprietários do Centro Hípico, as soluções e medidas

consideradas mais adequadas e a fundamentar no RECAPE.

29. Efectuar uma alteração pontual do traçado da Ligação à EN207-2 por forma a evitar a

afectação directa das duas habitações localizadas junto ao Centro de Saúde da Longra.

30. Analisar a viabilidade das propostas de minimização apontadas na Consulta Pública e

adoptar as soluções e medidas consideradas mais adequadas. O RECAPE deverá ainda

mencionar as pretensões que não forem acolhidas, fundamentando a sua posição.

31. No sentido de minorar o efeito de partição sócio-territorial (efeito de barreira) e os

impactes na acessibilidade local nas zonas atravessadas pelo empreendimento, o PE

deverá contemplar os restabelecimentos identificados no Quadros 5.11.6, 7 e 8, do ElA,

acrescidos dos restabelecimentos de serventias agrícolas que resultem da análise a

efectuar, neste âmbito, em fase de Projecto de Execução.

32. Deverá ser apresentado no âmbito do RECAPE, um programa definindo os percursos a

utilizar pela maquinaria e veículos pesados afectos às obras, bem como percursos

alternativos, quando for necessário proceder à interrupção da rede viária local,

designadamente nas EENN 101, 207 e 207-2.

33. À população afectada nos processos de demolições de habitações, deverão ser

concedidas indemnizações adequadas, capazes de permitir o restabelecimento das

respectivas condições habitacionais; deverá ser dada preferência ao realojamento na

zona onde actualmente residem.
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34. Dar preferência à contratação de mão-de-obra local, durante a fase de construção, a fim

de reduzir a taxa de desemprego e evitar conflitos entre a mão-de-obra est~anha à região

e a população local.

PATRIMÓNIO

35. Prospecção arqueológica sistemática do corredor seleccionado, que deverá ser realizada

na fase anterior ao Projecto de Execução, para que seja possível adequar o traçado de

forma a minimizar efectivamente possíveis afectações no património arqueológico.

36. Para a Calçada do Ameal /Souto deverão realizar-se sondagens arqueológicas de

diagnóstico na área da estrada 1175 afectar pelo projecto e, caso se confirme a

existência da via, deverá proceder-se à escavação integral.

37. Efectuar um ajustamento das diversas infra-estruturas do empreendimento,

nomeadamente acessos, estaleiros, áreas de empréstimos e de depósitos, que

provoquem qualquer tipo de impacte negativo nas ocorrências patrimoniais identificadas.

ECOLOGIA

38. A instalação temporária de estaleiros e eventuais acessos temporários às frentes de obra,

deve se proceder fora das zonas de maior sensibilidade para a fauna ou para a flora, em

particular as zonas ribeirinhas, nomeadamente do rio Sousa. Assim, deverão ser

previamente definidos os locais de instalação de estaleiros e percursos a utilizar para

circulação de maquinaria e veículos afectos à obra. Nesta impossibilidade, deverão

indicar-se os locais a evitar para estes fins.

A vegetação ribeirinha no local de atravessamento do rio Sousa, deve ser recuperada,

devendo este aspecto ser contemplado no âmbito do Projecto de Integração Paisagística,

tentando reconstituir a continuidade de habitat previamente existente, nomeadamente, o

recobrimento das margens com vegetação que favoreça o abrigo das espécies, arbustos

ou herbáceas, e o ensombramento da linha de água).

Verificar o estabelecimento de pontos de passagem com um distanciamento de, pelo

menos, 1500 m; a estas passagens deve estar associada uma vedação para

desencorajar os indivíduos a atravessarem a estrada. As passagens hidráulicas podem

ser aproveitadas como passagens para a fauna, devendo, neste caso, ter um arranjo

específico, como a colocação de rede ou sebes vegetais oblíquas à estrada, que

conduzam os animais para a passagem, bem como uma protecção vegetal arbustiva no

exterior desta.

39.

40.

8
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PAISAGEM

41. Proceder-se, na medida do possível, a pequenas correcções do traçado, por forma a

minimizar a altura dos aterros de maior dimensão.

42. O Projecto de Integração Paisagística deverá assegurar uma célere e eficaz integração

paisagística do traçado, de modo a atenuar os impactes visuais e aumentar a capacidade

de absorção da zona atravessada, garantindo um revestimento adequado dos taludes,

em termos espaciais e temporais, com o recurso a espécies adaptadas às condições

edafo-climáticas da região e das características do local atravessado.

43. O Projecto de Integração Paisagística deverá assegurar uma modelação dos taludes de

aterro e escavação, de modo a que se estabeleça uma certa continuidade com o terreno

natural; neste sentido, proceder ao adoçamento da crista superior do talude e à sua

conveniente drenagem.

44. O Projecto de Integração Paisagística deverá assegurar a reestruturação dos valores

paisagísticos, nomeadamente refazendo a galeria ripícola nos locais onde esta for

afectada, em particular a galeria ribeirinha arbustiva do rio Sousa, mediante á plantação

de espécies ecologicamente adaptadas a estas situações.

45. O Projecto .de Integração Paisagística deverá assegurar a integração paisagística das

zonas próximas de aglomerados populacionais, sobretudo na zona do Nó da Longra e

Ligação à EN 207-2, bem como no Nó de Felgueiras e Ligação à EN 101, com recurso a

espécies ecologicamente adaptadas à região, num desenho capaz de valorizar o espaço

de intervenção.

46. Promover, caso se consiçere relevante, a integração das barreiras acústicas propostas,

mediante a plantação de trepadeiras ou cortinas arbóreo-arbustivas, ecologicamente

adaptadas à região. Complementarmente ou em alternativa, deverá fazer-se um estudo

dos materiais de revestimento das barreiras, de modo a reduzir o impacte visual

determinado pela presença das mesmas.

47. O Projecto de Integração Paisagística (PIP) deve contemplar a modelação das áreas

interiores dos nós e das rotundas, contribuindo para a eliminação de taludes dentro

destas áreas e para o eventual escoamento de materiais de escavação em excesso.

48. O PIP deve contemplar a utilização preferencial de espécies vegetais autóctones (nas

situações menos urbanas), adaptadas às características edafo-climáticas do meio, com

vista à sua melhor adaptação inicial e manutenção futura e à integração da estrada na

paisagem envolvente. Estas espécies d_evem também estar adaptadas às diferentes

situações paisagísticas e fisiográficas atravessadas.

9
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49. O PIP deve englobar o enquadramento adequado das barreiras acústicas que venham a

ser adoptadas, nomeadamente mediante a plantação de trepadeiras ou cortinas arbóreas

arbustivas. Especial atenção deve ser dada nas situações de grande proximidade das

mesmas aos receptores sensíveis e também na face voltada para estes.

50. Para minimizar os impactes visuais mais significativos da via, o PIP deve contemplar a

criação de cortinas vegetais (arbóreas e arbustivas) que os ocultem a partir dos pontos de

observação mais próximos e frequentados (áreas urbanas e vias de comunicação mais

próximas ).

O PIP deve contemplar o adequado enquadramento da Ligação à EN 101 na zona de

atravessamento da Várzea, adaptando tanto quanto possível, o perfil da via às

características urbanas da envolvente da mesma, nomeadamente com a introdução de

passeios, elementos arbóreo/arbustivos nas zonas laterais à faixa de rodagem e no

separador central, no caso da solução que o prevê.

52. O PIP deve contemplar o enquadramento das linhas de água com espécies

características da mata ribeirinha. O PIP deve ainda prever a escarificação e a

revegetação dos acessos construídos durante a fase de obra.

Sempre que os taludes apresentem inclinações superiores a 1/1.5 (V/H) deve ser

ponderada a adopção de métodos especiais de estabilização como por exemplo: mantas

orgânicas, fibras alternativas a estas últimas, redes, sistemas de confinamento alveolar,

etc. Estas alternativas terão que ser identificadas e de ser estudadas caso a caso, no

sentido de optar pelas mais adequadas em termos de eficácia em fase de PE. Deve ser

sempre de evitar a utilização de betão projectado nos taludes.

A desmatação, destruição do coberto vegetal e o corte do arvoredo deverá ser feito

exclusivamente nas áreas relativas à faixa de ocupação da plataforma e taludes.

55. Os depósitos temporários deverão ser instalados em locais onde não interfiram com o

coberto arbóreo existente.

Proceder à florestação ou arborização das áreas aterradas ou escavadas, com utilização

de espécies vegetais autóctone e/ou de elevada rusticidade nas fases iniciais dos

processos de revestimento vegetal no sentido de reconstituir os habitats entretanto

destruídos.

57. As espécies florestais a utilizar deverão ser adequadas à região e resistentes ao fogo,

devido ao elevado risco de incêndio florestal da região.

51.

53.

54.

56.
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58.

59.

60.

Proceder ao reacerto fundiário por reconstrução e restabelecimento da compartimentação

da paisagem, vaiados, linhas vegetais e'struturantes, caminhos, redes naturais de rega e

de drenagem, de forma a garantir a continuidade, física e visual, e a sua função.

Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não atingidas por movimentos

de terra deverá ser protegida, de modo a não ser afectada com a localização de

estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras, e com o movimento

de máquinas e viaturas, designadamente instalando tapumes e resguardos em todas as

áreas onde se desenvolvem trabalhos, durante o decurso destes.

Após conclusão dos trabalhos a área a ocupar com o estaleiro, depósito de materiais,

acessos, deve ser devidamente recuperada de acordo com o Plano de Recuperação

Paisagista (PRP) a aprovar em RECAPE. O PRP deverá garantir e promover a

descompactação e o arejamento dos solos.

Todas as medidas relativas à fase de construção devem, em RECAPE, vir concretizadas sob

a forma de condições para o Caderno de Encargos (CE).

ESTALEIROS E RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DOS APOIOS DE OBRA

61. Ter-se-á de fazer um estudo detalhado relativo à localização dos estaleiros, onde se

analisem e, especifiquem, os impactes e as medidas que o RECAPE deve propor, uma

vez que há diversas condicionantes que terão de ser integradas no CE da Obra. Neste

âmbito deverão ser detalhados e concretizados cada um dos aspectos mencionados no

Capítulo 6 do ElA e ter em atenção que nem todas as recomendações aí apresentadas

podem ser atendidas neste projecto, de que é exemplo. a referências relativa aos

acessos a utilizar.

62. Apresentar, com o RECAPE, uma carta onde se assinalem as condicionantes à abertura

de áreas de empréstimo e de depósito, indicando expressamente quais os locais

interditos a estas actividades.

63. Para além das que forem identificadas no RECAPE, a abertura de novas áreas de

empréstimo e a implantação de zonas de vazadouro/depósito, tem de respeitar a Carta de

Condicionamentos aprovada com o RECAPE. Nesse desenho deverão apresentar-se os

locais a interditar a certas acções e os caminhos de uso preferencial. Todos os locais

devem ser cuidadosamente escolhidos e sujeitos à aprovação da fiscalização. devendo o

11
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seu processo de licenciamento ser efectuado junto das entidades competentes. Para tal

deverá também ser elaborado um projecto de integração paisagística destes locais, que

contemple a modelação do terreno e o revestimento vegetal a estabelecer, de forma a

assegurar a sua correcta inserção na paisagem envolvente.

64. Para os locais de vazadouro deverá ser dada preferência a pedreiras desactivadas e

áreas degradadas.

65. Para materiais de construção dos aterros, deverá recorrer-se preferencialmente a

pedreiras já em exploração, na zona de Felgueiras e concelhos limítrofes, onde a

indústria extractiva se encontra bem representada.

66. A localização dos estaleiros, áreas de depósito e outras infra-estruturas de apoio deverá

ser compatível com a Carta de Condicionantes.

Nas áreas de estaleiro ou outras áreas de apoio:

67. Deverá prever-se a instalação de um sistema de tratamento dos efluentes provenientes

do estaleiro ou promover-se a sua ligação à rede de esgotos mais próxima, devendo

neste caso obter-se as autorizações necessárias para a descarga de águas residuais nos

colectores municipais de águas residuais. O referido sistema deverá ser dimensionada

tendo em atenção o número de pessoas presentes na obra e às condições

hidrogeológicas e de vulnerabilidade dos terrenos.

68. Deverá proceder à decapagem da terra vegetal subjacente.

69. Evitar a destruição do coberto arbóreo de valor significativo promovendo, se necessário, a

sua remoção, acondicionamento e posterior replantação.

70. Os equipamentos ruidosos e particularmente poluentes deverão ser localizados de modo

a reduzir ao mínimo o impacte em áreas sensíveis.

71. A área consignada aos estaleiros deverá ser, sempre que possível, delimitada por

vedações com dimensão (altura e perímetro) suficiente para minimizar a dispersão de

poluentes na atmosfera.

72. Implantação de um sistema de lavagem permanente, à saída da área afecta aos

estaleiros e antes da entrada na via pública, dos rodados dos veículos e da maquinaria de

apoio à obra, de modo a não degradar as vias de acesso à obra e a segurança rodoviária.

73. Após levantamento do estaleiro, e mediante projecto específico de integração

paisagística, promover a sua recuperação, nomeadamente com descompactação e

arejamento dos solos, modelação do terreno, recobrimento com terra arável, sementeira e

plantação com espécies autóctones.

12



74. Concepção e consequente implementação de um Plano de Gestão Ambiental para a obra

e infra-estruturas de apoio à mesma (estaleiros, entre outras), que contemple, entre

outros aspectos, um plano de gestão de resíduos.

GEOLOGIA

75. Preconiza-se, para a generalidade do traçado, independentemente da alternativa

adoptada, a desmatação e decapagem numa espessura média de 0,25 m. Nas zonas de

encosta, a decapagem deve ser da ordem dos 0,30 m. .

76. Nas baixas aluvionares, só se deverá proceder a desmatação, não devendo ser realizada

a decapagem de terra vegetal, uma vez que a existência desta camada permite uma

resistência adicional do terreno de fundação e evita que seja atingido o nível freático,

principalmente quando este se encontra elevado.

77. Com o objectivo de evitar o ravinamento provocado pela circulação das águas

superficiais, recomenda-se o revestimento dos taludes de escavação com 0,15 -0,20 m

de espessura de terra vegetal com espécies adequadas nos trechos com inclinação

compatível (v:h <= 1 :1,5) e imediatamente após a abertura da escavação; nos taludes

com inclinação superior, o revestimento terá de ser realizado à custa de

hidrossementeira, se tal se justificar.

QUALIDADE DA ÁGUA

78. Deverá prever-se um sistema de tratamento de águas residuais durante a construção,

com separação de materiais em suspensão e hidrocarbonetos, bem como um sistema de

recolha de óleos usados pela maquinaria, nunca devendo estes ser descarregados

directamente em linhas de água ou no solo.

79. Implementar um programa de controlo de vazamentos e derramamentos de óleos e

outros lubrificantes, durante a fase de construção.

80. Recolher os resíduos e óleos provenientes de derramamentos e vazamentos durante a

fase de construção e dispô-los adequadamente.

81. Utilização de barreiras temporárias para recolha dos sólidos em suspensão durante a

fase de construção, por exemplo confeccionadas com tecido ou tela e instaladas ao longo

da base de taludes susceptíveis à erosão, ou próximo de cursos de água sujeitos à

contaminação.
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QUALIDADE DO AR

82. Evitar a instalação de estaleiros de apoio à obra, em zonas com expressiva densidade de

ocupação urbana, ou nas proximidades de habitações e de equipamentos como outras

utilizações sensíveis (zonas residenciais), sendo que se recomenda o aproveitamento de

estaleiros utilizados em outras obras que estão previstas para a zona.

83. Assim, deverá atender-se à definição prévia dos locais de instalação de estaleiros e

percursos a utilizar para circulação de maquinaria e ve,ículos afectos à obra. Nesta

impossibilidade, deverá respeitar-se a indicação dos locais a evitar para estes fins.

84. Humedecer, através de aspersão controlada de água, os locais onde poderão ocorrer,

durante a realização dos trabalhos, maiores emissões de poeira.

85. cobrir os montes de detritos e depósitos de terras, com o objectivo de evitar o seu arraste

pelo vento, particularmente quando estes se encontrem próximos de locais habitados,

assim como assegurar que as normas vigentes estão a ser correctamente executadas

quanto ao cobrimento das cargas dos veículos que transportam este tipo de materiais

(terras, areias, etc.).

86. Manter limpos os acessos às obras e aos estaleiros, através de lavagens regulares dos

pneus das máquinas e camiões, afectos às obras.

SOLOS E USO DO SOLO

87. Remoção controlada e armazenamento da terra vegetal que constitui a camada

superficial dos solos, em toda a área a expropriar, bem como nas áreas de depósito e

empréstimo de materiais, de forma a ser reutilizada posteriormente no revestimento dos

taludes.

88. Evitar a circulação de veículos para além das áreas estritamente necessárias, devendo

ser previamente definidos os percursos a utilizar.

89. Manusear correctamente combustíveis e óleos, no sentido de evitar derrames acidentais;

90. após a desocupação dos locais de estaleiro, promover a reposição destas áreas em

condições equivalentes às iniciais, por meio de medidas de descompactação e

arejamento dos solos e/ou cobertura com terra arável.

91. Proceder à limpeza das linhas de água em caso de obstrução total ou parcial, e

implantação atempada de um sistema de drenagem eficaz, nos aterros e escavações,

durante a fase de construção, evitando assim condições de inundação nesse período.

92. Assegurar adequado sistema de drenagem dos taludes de escavação e aterro, bem como

o seu atempado revestimento vegetal por forma a minimizar os processos erosivos.
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93.

94.

96.

97.

Proceder a uma selecção cuidadosa das áreas de estaleiro, de empréstimo e de depósito,

evitando a ocupação de terrenos agrícolas, em especial na várzea do rio Sousa e junto ao

Nó da Longra. Neste sentido, deverá atender-se às indicações dos estudos ambientais

(RECAPE), quanto à localização destas áreas.

Construção atempada de acessos alternativos e restabelecimento oportuno de caminhos

interrompidos, de forma a evitar ou minimizar o efeito barreira.

Em todos os locais afectados, deverá considerar-se a reutilização da camada arável do

solo, antes do início da obra, tendo em atenção a sua espessura variável, podendo ser

usada na melhoria de outros solos, ou no revestimento dos muitos taludes a tratar.

a restabelecimento das linhas de água deverá ser dimensionado de modo a não

modificar a hidromorfia dos solos, sobretudo dos que se situam logo a seguir aos aterros;

As águas de escorrência, provenientes da plataforma da estrada, devem ser recolhidas

de modo a evitar a descarga e/ou estagnação junto de zonas agrícolas, nomeadamente

junto ao Nó da Longra, a partir do km 2+000 da Variante à EN 207, caso se opte pela

Alternativa 3 de traçado e, já na Ligação à EN 101, no vale do rio Sousa.

a restabelecimento de redes de drenagem, captação de água ou irrigação deverá ser

objecto de análise de modo a assegurar a sua continuidade e consequente utilização nos

sistemas agro-florestais, dada a importância que assumem.

ÀREAS DE USO CONDICIONADO

99. Os estaleiros, os depósitos temporários e as vias de acesso à obra deverão localizar-se o

mais afastado possível dos aglomerados urbanos e equipamentos colectivos e não

deverão coincidir com as áreas de RAN, REN, ou Domínio Hídrico. Deverão igualmente

evitar terrenos agricultados, locais de interesse arqueológico e pontos de grande

exposição visual. Deverá atender-se às indicações do RECAPE, a elaborar na fase de

Projecto de Execução, quanto à localização destas áreas.

100. Deverá assegurar-se a desactivação total da área afecta à obra, com a remoção de

instalações, de equipamentos, de maquinaria de apoio à obra e de todo o tipo de

materiais residuais da mesma.

101. Nas áreas de RAN deverá proceder-se, previamente ao início dos trabalhos de

movimentação de terra, à decapagem da terra arável, tendo em conta a sua espessura

variável. Considerando a capacidade dos solos em questão recomenda-se o

armazenamento da terra vegetal em pargas com altura não superior a 2 metros, devendo
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reutilizar-se os solos na cobertura dos taludes sujeitos a revestimento vegetal nos

separadores centrais, ou, em alternativa, aplicá-los na melhoria de outros solos.

102. As áreas de REN afectadas deverão ser objecto de um corre~to revestimento vegetal,

recorrendo a espécies adequadas à região.

SÓCIO-ECONOMIA

103. Os residentes que tiverem de ser realojados, deverão sê-lo, preferencialmente e com o

seu acordo, na mesma zona, contribuindo, assim, para a diminuição da ocorrência de

situações de desenraizamento, caso fossem realojados longe dos locais onde

anteriormente residiam.

104. Durante a fase de construção, as vias com restrições de tráfego, principalmente as

EENN, 101,207,201-2 e EM 564 deverão estar sinalizadas, a velocidade de circulação

dos veículos automóveis deverá ser limitada, e deverão criar-se, se necessário e

possível, trajectos alternativos para a sua circulação.

105. Durante a fase de construção, deve restringir-se o número de vias a serem utilizadas pela

maquinaria afecta à obra, no intuito de se evitar a degradação do pavimento e os

constrangimentos à circulação, minimizando as dificuldades de circulação local, bem

como de atravessamento da região.

106. Todas as obras que interfiram com as vias de circulação, deverão ter, em local bem

visível, uma placa informativa com os seguintes elementos:

-identificação da obra;

-objectivo da obra;

-duração da obra;

-custo e financiamentos da obra;

-indicação clara do tipo, dimensionamento e percurso do desvio.

107. As placas informativas deverão ser colocadas em todas as vias de acesso e passagem

pela zona de obra, bem como em outras vias que permitam optar por alternativas de

circulação.

108. Deve recorrer-se, sempre que possível, à mão-de-obra local, para preenchimento dos

postos de trabalho criados, directa ou indirectamente, pelo empreendimento, apesar de

apresentarem um carácter dominantemente temporário.

109. A população afectada deverá usufruir de compensações económicas adequadas,

estipuladas pela lei ou resultantes de acordo entre os proprietários e os responsáveis

pelas expropriações, com base em diversos parâmetros, tais como: área directa e
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indirectamente afectada, viabilidade da exploração, preço do solo, uso e produtividade

das zonas afectadas.

110. Sempre que possível, deve-se evitar inviabilizar as explorações agrícolas. através do

desenvolvimento de acordos de permuta (aquisição/cedência) de parcelas, sem

viabilidade económica, com parcelas vizinhas directamente afectadas, mas de forma

menos significativa.

111. Para o caso de parcelas que se tornem demasiado reduzidas ou que deixem de ter

viabilidade deverá ser considerada a sua expropriação, criando-se uma área excedente

de protecção ao empreendimento, que deverá ser correctamente enquadrada.

..

PATRIMÓNIO

112. Prospecção arqueológica após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de

empréstimo, acessos e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido

prospectadas nesta fase de avaliação.

113. Todos os trabalhos arqueológicos a realizar deverão ser autorizados pelo IPA e os

respectivos relatórios entregues para avaliação, para que após a sua aprovação sejam

incluídos no RECAPE.

114. Acompanhamento arqueológico integral da obra nomeadamente das acções

mobilizadoras do solo e escavação do subsolo. Este acompanhamento arqueológico.

deverá ser efectuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as acções

inerentes à implementação do projecto não sejam sequenciais mas sim simultâneas.

115. Relativamente às medidas de minimização específicas para o património arqueológico é

proposto no ElA para o povoado de Cimalha a prospecção arqueológica sistemática do

local da base do monte e, caso se registem materiais arqueológicos e for necessário

intervir na área, deverá ser efectuada a escavação arqueológica integral. Dado que o

potencial arqueológico do sítio foi já confirmado por trabalhos anteriormente realizados,

esta medida deverá ser reformulada devendo proceder-se à escavação integral da área a

ser afectada pelo presente projecto que não tenha sido avaliad,a anteriormente.

116. Devem-se restringir os acessos de maquinaria pesada e pa~sagem de pessoal afecto à

obra, nas imediações dos imóveis, através da vedação dos mesmos junto da área

expropriada, assim como realizar a monitorização de fendas, pelo que no âmbito do Plano

de Vistoria da obra deverá ser efectuado a registo descritivo e fotográfico dos mesmos.
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117. O acompanhamento da obra deverá ser efectuado com especial cuidado durante a

desmatação, pois esta fase da empreitada permite melhores condições de visibilidade da

superfície dos terrenos, facilitando a identificação de vestígios arqueológicos.

118. Efectuar a vedação física dos imóveis afectados indirectamente pela localização das

estruturas conexas do empreendimento, tais como estaleiros, acessos,

restabelecimentos, áreas de empréstimos e de depósitos.

ECOLOGIA

119. Risco de incêndio -sendo as áreas florestadas vulneráveis a incêndios, deverão ser

adoptadas medidas de prevenção e protecção reforçadas, caso os estaleiros se situem

em áreas deste tipo.

PAISAGEM

120. Na localização de estaleiros e áreas de apoio à obra dever-se-á evitar a afectação dos

espaços de maior sensibilidade paisagística, designadamente o Vale do rio Sousa. Neste

sentido, deverá atender-se à definição prévia dos' locais de instalação de estaleiros e

percursos a utilizar para circulação de maquinaria e veículos afectos à obra. Nesta

impossibilidade, deverá respeitar-se a indicação dos locais a evitar para estes fins.

121. Os locais em construção e de apoio à obra, deverão ficar confinados à área definida em

projecto próprio, de forma a minimizar-se a destruição do coberto vegetal das áreas

adjacentes ao corredor viário.

122. Proceder, sempre que seja possível, à protecção e conveniente acondicionamento de

exemplares arbóreos com interesse, presentes na faixa expropriada, com particular

destaque para as espécies da galeria ribeirinha arbustiva do rio Sousa.

123. Respeitar os percursos definidos, destinados à circulação da maquinaria de obra, de

forma a aproveitar caminhos pré-existentes e, em menor número possível, no sentido de

evitar o depósito de materiais nestas área, o derrame acidental de óleos e outros

poluentes associados à maquinaria, a compactação do solo e a deposição de poeiras na

vegetação ripícola e outra.

124. Adoptar medidas de recuperação paisagística definidas à priori e de acordo com o

projecto aprovado pelo dono da obra, das zonas de estaleiro, de empréstimo e de

depósito de materiais, por forma a estabelecer atempadamente a integração paisagística

destes espaços.
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125. Adoptar criteriosamente

Paisagística.

medidas contempladas deas Projecto Integraçãono

126. Manutenção e eventual posterior reforço das estruturas de protecção, bem como à

limpeza dos sistemas de drenagem.

127. Assegurar a manutenção do revestimento vegetal implementado pelos trabalhos de

integração paisagística, de forma a garantir o sucesso do processo de estabilização

biofisica, mediante a efectuação de regas periódicas, fertilizações, retanchas,

sementeiras nas zonas deficientemente revestidas, cortes de vegetação, substituição de

exemplares vegetais que se encontrem em más condições fitossanitárias e recuperação

dos taludes que se apresentem erodidos.

, -" PLANOS DE MONITORIZAÇAO
...

Deverá ser apresentado no RECAPE um Plano de Monitorização. Este Plano deverá dar

cumprimento ao disposto na Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril, e contemplar a monitorização

da Qualidade e Quantidade da Água (fase de construção e fase de exploração) e do Ruído

(fase de construção e fase de exploração).
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