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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto IP5 – Vilar Formoso / Fronteira 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de Execução 

Tipologia do projeto Anexo I, n.º 7 alínea b) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Localização 

(freguesia e concelho) 

Freguesias de Castelo Bom e Vilar Formoso, concelho de Almeida e distrito da 
Guarda 

Identificação das áreas 
sensíveis 

  

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea 
a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Proponente Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Entidade licenciadora Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do 
projeto  

O sublanço do IP5 em avaliação apresenta uma extensão de 3,5 km, 
desenvolvendo-se até cerca do km 1+500 sobre o traçado existente da atual 
A25/IP5, e termina junto à fronteira com Espanha. 

Esta via foi projetada para uma velocidade de circulação de 120 km/h, 
apresentando um perfil transversal do tipo 2x2 vias (duas faixas de rodagem 
com duas vias por cada sentido) ao longo de todo o traçado e contemplando: 

 Um viaduto para transposição da ribeira de Tourões; 

 Três passagens superiores (uma delas já existente) e uma passagem 
inferior; 

 Uma ligação desnivelada (Nó de Vilar Formoso); 

 Dois ramos do Nó de Fuentes de Oñoro (que complementam o Nó 
integrado na A62 da responsabilidade de Espanha (Sublanço Fuentes de 
Oñoro – Frontera hispano-lusa);  

 Sete restabelecimentos de vias intersetadas (IP, Estrada Nacional, 
Caminho Municipal e Caminhos Rurais). 

Este sublanço tem como objetivo fundamental concluir a ligação do IP5/A25 
até à fronteira com Espanha, ligando a Rede Nacional Fundamental à Rede 
Europeia através da A-62 (Autovia de Castilla), que permitirá a ligação via 
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Salamanca a Burgos promovendo uma ligação rodoviária fundamental para as 
grandes redes transeuropeias de transporte de pessoas e mercadorias. 

Este sublanço permitirá retirar tráfego rodoviário de Vilar Formoso, 
melhorando substancialmente as condições de circulação rodoviária na vila, 
uma vez que como já referido após o Nó de Vilar Formoso o perfil transversal 
tipo do atual IP5 passa de 2x2 vias (duas faixas de rodagem com duas vias por 
cada sentido) para um perfil do tipo 1x1 via (uma faixa de rodagem com um 
via por cada sentido), fazendo-se a ligação à fronteira pela malha urbana de 
Vilar Formoso. 

Prevê-se que a fase de construção de aproximadamente 15 meses. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início 
a 09/01/2018, após receção de todos os elementos necessários à boa 
instrução do mesmo. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de 
Autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), 
constituída por representantes da APA, da Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro (CCDRC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), do 
Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de 
Agronomia (ISA/CEABN) e da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA 
contemplou as seguintes fases: 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 
da documentação adicional e consulta do projeto de execução: 

• Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, 
os quais foram submetidos pelo proponente sob a forma de 
Aditamento ao EIA.  

• Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma 
maneira geral, dava resposta às lacunas e dúvidas anteriormente 
identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 2 de abril de 
2018. 

• No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a 
CA considerou que persistiam ainda questões/elementos por 
apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares relativamente ao Património e Paisagem. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 
30 dias úteis, de 12 de abril a 25 de maio de 2018.  

• Notificação e consulta ao Reino de Espanha a 5 de abril de 2018 para 
cumprimento do previsto nos artigos 32.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 31 de outubro e no “Protocolo de atuação entre o 
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Governo da República Portuguesa e o Governo do reino de Espanha 
sobre avaliações ambientais de planos, programas e projetos com 
efeitos transfronteiriços”. A resposta do Reino de Espanha foi 
remitida por Nota verbal, datada de 1 de agosto.  

• Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: 
Câmara Municipal de Almeida e Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas e, posteriormente, ao Centro de Informação 
Geoespacial do Exército. 

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto no dia 
18 de maio, onde estiveram presentes representantes da CA, do 
proponente e da equipa que elaborou o EIA. 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação 
disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta as 
valências das entidades representadas na CA, integrada com as 
informações recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos 
os fatores em presença, a participação pública. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de 
decisão relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
tendo em consideração o Parecer da CA e o Relatório da Consulta 
Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do 
Código do Procedimento Administrativo, e de diligências 
complementares. 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de 
interessados e emissão da presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas 

Foram solicitados pareceres à Câmara Municipal de Almeida (CM Almeida) e 
ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e 
posteriormente ao Centro de Informação Geoespacial do Exército. 

O ICNF emitiu pronúncia favorável ao projeto condicionada ao cumprimento 
de medidas de minimização adicionais que, foram integradas na presente 
decisão, tendo também elencado um conjunto de legislação específica a 
acautelar. 

O Centro de Informação Geoespacial do Exército foi consultado atendendo à 
existência de um marco de fronteira junto ao Nó de Fuentes de Oñoro o qual, 
no âmbito da Ligação do IP 5 à A62, terá muito provavelmente de ser 
removido e substituído por outra forma de demarcação. No entanto, até à 
presente data não foi recebida qualquer pronúncia daquele centro. 

A Câmara Municipal de Almeida emitiu parecer desfavorável pela omissão do 
EIA relativamente a aspetos que têm um impacto negativo no 
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desenvolvimento e funcionalidade de Vilar Formoso, nomeadamente: 

 A omissão do eixo viário de acesso a Vilar Formoso a partir do nó 
localizado no limite entre os dois países. Esse eixo viário a constituir por 
2x2 vias, com separador central, deve desenvolver-se até ao núcleo 
urbano de Vilar Formoso e ser implantado em território português, de 
forma a permitir o desenvolvimento estratégico do município, incluindo 
a criação de uma área de serviços e de atividades empresariais, com 
forte articulação funcional com o atual espaço da fronteira; 

 A afetação de diversas infraestruturas de abastecimento de água e de 
coletores de águas residuais; 

 A inexistência de passeios na Passagem superior (PS2), no nó de Vilar 
Formoso que restabelece a EN 332. 

 Necessidade de implantar barreias acústicas a fim de minimizar o ruído. 

Análise e consideração das questões suscitadas pela Câmara Municipal de 
Almeida 

Face às questões suscitadas no parecer emitido pela autarquia, entendeu-se 
necessária a solicitação de esclarecimentos específicos à Infraestruturas de 
Portugal, S.A..  

Em resposta, o proponente esclareceu que o eixo pretendido pela CM 
Almeida não integra o projeto em apreciação. Contudo, as ligações a 
estabelecer entre o Nó de Fuentes de Oñoro e Vilar Formoso pelo novo eixo 
requerido encontram-se já atualmente asseguradas. A ligação a Vilar Formoso 
por nascente, através da SA-CV-49 e do atual IP5, ou através da SA-CV-49 e da 
atual E-80 (via instalações fronteiriças). O acesso a Vilar Formoso por poente 
pode ser feito através do atual nó com a EN332. 

O proponente esclarece ainda que todas as infraestruturas de abastecimento 
de água e coletores de águas residuais interferidos serão repostas. 

A PS2 no nó de Vilar Formoso inclui uma passagem de peões com 1,20 m de 
largura que cumpre apenas parcialmente o disposto no Decreto-Lei n.º 
163/2006, de 8 de agosto, que define as condições de acessibilidade a 
satisfazer nos projetos e na construção de espaços públicos. Embora a 
dimensão proposta para essas passagens de peões não cumpra o 
estabelecido no que se refere à promoção da acessibilidade (“1.2.1 — Os 

passeios adjacentes a vias principais e vias distribuidoras devem ter uma 

largura livre não inferior a 1,5 m.”), dá cumprimento ao disposto no ponto 
4.3.1 do mesmo diplom (“Os percursos pedonais devem ter em todo o seu 

desenvolvimento um canal de circulação contínuo e desimpedido de 

obstruções com uma largura não inferior a 1,2 m, medida ao nível do 

pavimento.”). 
A situação irá melhorar as características da passagem superior face à 
atualmente existente no nó de Vilar Formoso do troço atual do IP5. 

No que se refere à minimização dos impactes em termos de ambiente sonoro, 
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verifica-se que está prevista a implementação de 5 barreiras acústicas no 
projeto, tendo ainda sido proposto o reforço da insonorização de algumas 
fachadas e a monitorização dos níveis de ruído.  

 
 

Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 12 de 
abril a 25 de maio de 2018 tendo sido recebidas 8 exposições. 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e o Estado Maior da 

Força Aérea na da tem a opor ao projeto.  

Condicionam o projeto o Turismo de Portugal e a Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Centro ao cumprimento das medidas de minimização 

o medidas de minimização e compensação previstas e ao estipulado no 

regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

A EDP Distribuição e a Direção Geral do Território alertam para a interferência 

do projeto com algumas das suas infraestruturas (linhas de média e baixa 

tensão) e de marca de nivelamento da Rede de Nivelamento Geométrico de 

Alta-Precisão, indicando algumas regras a observar e salientando a 

necessidade de preservar a sua integridade. 

A Junta de Freguesia de Vilar Formoso opõe-se à implementação do projeto 

pelos impactes ambientais que induzirá, designadamente, em termos de 

ruído e socioeconomia. Solicita que sejam acauteladas as passagens de peões 

no nó de Vilar Formoso, dado que este se insere em zonas residenciais. 

Salienta ainda a imprescindibilidade da ligação do nó de Fuentes de Oñoro a 

Vilar Formoso, em semelhança ao já apontado pela Câmara Municipal. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

As preocupações acima expressas foram consideradas na avaliação 
desenvolvida, estando previstas medidas para minimizar os impactes 
associados ao ruído e às interferências com infraestruturas existentes. 

As questões aduzidas pela Junta de Freguesia de Vilar Formoso são 
semelhantes aquelas que foram expressas pelo Município de Almeida e já 
analisadas no ponto anterior da presente decisão. 

 

Informação das 
entidades legalmente 
competentes sobre a 
conformidade do projeto 
com os instrumentos de 
gestão territorial, as 
servidões e restrições de 

Plano Diretor Municipal de Vilar Formoso  

Para as classes de espaço afetadas, o Regulamento do PDM não impõe 
qualquer restrição à execução de infraestruturas rodoviárias, pelo que a 
pretensão, relativamente à carta de ordenamento, não apresenta qualquer 
incompatibilidade, com a condição da ocupação dos espaços classificados 
como “Área de salvaguarda estrita”, por integrarem solos da Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN), terem de cumprir os 
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utilidade pública e de 
outros instrumentos 
relevantes 

respetivos regimes jurídicos. 

Reserva Ecológica Nacional 

Relativamente ao cumprimento do regime jurídico da REN, o projeto é viável 
desde que cumpridas as seguintes condições: 

 Acautelar e minimizar os impactos em áreas integradas em REN; 

 Garantir que o atravessamento dessas áreas é feito sob a forma de 
viaduto, reduzindo a área de solo classificado como REN a utilizar na 
execução da infraestrutura; 

 Reduzir ao mínimo as atividades associadas à construção a executar em 
solos da REN, nomeadamente, a abertura de acessos temporários e a 
circulação de veículos e máquinas. 

Reserva Agrícola Nacional  

Dado que o projeto interfere com solos integrados na RAN, deve ser 
salvaguardado o cumprimento da legislação aplicável, devendo o requerente 
adotar os procedimentos previstos no respetivo regime jurídico. 

Outras condicionantes 

Verifica-se que a parte inicial do traçado proposto coincide, numa extensão 
de cerca de 1800 metros, com o traçado original do IP5, o qual se encontra 
localizado no interior do “espaço canal” definido no PDM. 
A partir desse ponto, e numa extensão de cerca de 1700 metros, o traçado 
proposto abandona o traçado atual do IP5, saindo da área indicada na carta 
de outras condicionantes como “espaço canal”. Esta solução é justificada pelo 
facto da via em questão ter que garantir a continuidade com a via construída 
em Espanha e, como tal, ter que ser adotado este traçado. 

Esta alteração não parece trazer prejuízos para a envolvente, sendo passível 
de ser aceite, ainda que a mesma colida com o previsto no PDM. Atendendo a 
que a Câmara Municipal de Almeida já iniciou o processo de revisão deste 
plano, deve ser assegurar-se que este novo traçado integre a nova carta de 
outras condicionantes. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão 

Como antecedentes do presente processo, importa salientar que o projeto 
em avaliação foi já anteriormente objeto de um procedimento de AIA, que 
culminou com a emissão de decisão favorável condicionada, a 27 de maio de 
2010. Não tendo sido requerida a prorrogação da validade da DIA em data 
prévia ao termo da sua validade, a mesma caducou. 

Da avaliação desenvolvida destacam os impactes negativos da fase de 
construção, associados à emissão de poeiras, ao ruído, às vibrações 
decorrentes da utilização de explosivos e de maquinaria pesada, à 
interferência com linhas de água e à desmatação e corte de árvores (incluindo 
azinheiras). Os impactes positivos nesta fase prendem-se com a criação direta 
e indireta de emprego e a dinamização de atividades económicas locais, 
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designadamente, as ligadas à restauração e hospedagem. 

Na fase de exploração, os impactes negativos estão associados sobretudo ao 
ruído e emissão de poluentes produzidos pelo tráfego automóvel, constituído 
em cerca de 36% por veículos pesados, e ao facto das novas acessibilidades 
induzirem previsivelmente a redução do número de visitantes / potenciais 
utilizadores dos serviços de restauração e congéneres instalados em Vilar 
Formoso.  

Contudo, a implementação do projeto conduzirá também a impactes 
positivos ao nível da mobilidade, fechando a ligação do IP5/A25 com a 
Espanha à Autovia de Castilla e potenciando as atividades económicas, não só 
ao nível concelhio como ao nível regional e nacional. O projeto permite 
igualmente pôr fim às deficiências do ponto de vista da circulação e das 
condições de segurança em Vilar Formoso, ao desviar parte do tráfego de 
veículos ligeiros e pesados da povoação, possibilitando uma melhoria da 
qualidade de vida das populações.   

Tanto as entidades externas auscultadas bem como as que participaram na 
consulta pública mostraram-se favoráveis ao projeto, propondo condições ou 
recomendações que se refletem nas medidas de minimização e de 
monitorização identificadas na presente decisão. Excetuam-se, contudo, os 
pareceres da Câmara Municipal de Almeida e da Junta de Freguesia de Vilar 
Formoso, que se pronunciam desfavoravelmente sobre o projeto, face aos 
impactes socioeconómicos negativos associados ao mesmo.  

Salienta-se, contudo, que os impactes mais gravosos em termos de afetação 
da qualidade de vida das populações ocorrem no primeiro quilómetro e meio 
do traçado, sensivelmente até pouco depois do Nó de Vilar Formoso. Este 
troço, no entanto, corresponde à zona em que traçado se sobrepõe quase 
inteiramente ao traçado atual do IP5, estando já presentes um conjunto de 
impactes associados a essa via – ruído, afetação da qualidade do ar, efeito de 
barreira. A partir do Nó o novo traçado diverge para uma área com 
características rurais e menor número de recetores sensíveis.  

Face ao carácter transfronteiriço do projeto, foi efetuada a respetiva 
notificação e consulta ao Reino de Espanha a 5 de abril de 2018, para 
cumprimento do previsto nos artigos 32.º e 34º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro e no “Protocolo de atuação entre o Governo da 
República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha sobre avaliações 
ambientais de planos, programas e projetos com efeitos transfronteiriços”. 
Por Nota Verbal datada de 1 de agosto de 2018 o Reino de Espanha 
considerou que não existindo impactes ambientais transfronteirços 
significativos, não será necessária a sua participação no procedimento.  

Não obstante, solicitava que o resultado final da avaliação tivesse em 
consideração, tanto quanto relevante e aplicável, o disposto na Declaração de 
Impacte Ambiental emitida pelas autoridades espanholas a 2008/10/13 para 
o projeto “Conexión Autovía de Castilla (España) – IP5 (Portugal), Tramo: 
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Fuentes de Oñoro – Vilar Formoso”.  
As questões mais relevantes da referida decisão prendiam-se com a 
qualidade do ar, ruído e o eventual depósito de terras sobrantes em Portugal, 
as quais se encontram, na generalidade, contempladas na avaliação 
desenvolvida. Especificamente no que se refere à eventual receção de terras 
sobrantes do projeto da A62 – Autovia de Castilla, constatando-se que o 
volume a levar a depósito é da mesma ordem de grandeza que o deficit de 
terras previsto para o sublanço do IP5/A25 e atendendo a que dos dois lados 
da fronteira o contexto geológico é o mesmo (tendo as terras sobrantes no 
âmbito do projeto da A62 origem em litologias idênticas às portuguesas), 
considera-se que deve esta possibilidade ser explorada pelo proponente 
previamente à fase de obra. 

Face ao exposto, ponderados os impactes negativos e a sua possibilidade de 
minimização, bem como perspetivados os impactes positivos, emite-se 
decisão favorável ao projeto, condicionada ao cumprimento dos termos e 
condições expressas no presente documento. 

 

Índice de avaliação 
ponderada dos impactes 
ambientais 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no 
n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à determinação do índice de avaliação ponderada de impactes 
ambientais, tendo sido obtido um resultado de 4. 

 

Elementos a Apresentar 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

Previamente ao início da obra: 

1. Projeto de Integração Paisagística que valorize a ocorrência n.º 2 (Pelourinho), nomeadamente o seu 
enquadramento e acessibilidade. Este projeto deve integrar uma memória descritiva e efetuar o 
respetivo registo fotográfico pormenorizado desta ocorrência.  

Previamente ao final da fase de construção: 

2. Plano de Recuperação Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra a implementar antes do final da 
fase de construção. Este Plano deve contemplar as seguintes orientações: 

a) Cartografia com o registo da localização e a delimitação real de todas as áreas que serviram de 
apoio à obra ou que foram afetadas fisicamente pelos trabalhos - zonas de empréstimo, de 
depósito, estaleiros e caminhos a desativar e outras; 

b) Para cada área deve, ser determinado o conjunto de ações a realizar – limpeza, remoção total 
em profundidade de camadas de pavimentos, descompactação, sementeiras, plantações e 
outras; 

c) A ser necessário proceder à modelação do terreno a mesma deve assegurar a respetiva 
concordância de cotas com as parcelas contíguas; 

d) Adequar a modelação, tendo em vista assegurar as drenagens naturais do terreno; 
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e) Utilizar materiais de natureza e qualidade adequadas face às áreas a intervencionar; 

f) As espécies vegetais a utilizar, se aplicável, devem ser autóctones locais.  

3. Carta de Condicionantes dos locais de implantação de estaleiros, dos locais de depósito temporário e 
definitivo de terras, dos locais de empréstimo de terras, dos acessos à obra e de todas as outras 
áreas de apoio à obra. Devem ser privilegiada a ocupação de áreas já degradadas, bem como os 
locais de declive reduzido e com acesso próximo, no sentido de evitar/minimizar fenómenos 
erosivos, movimentações de terras e abertura de acessos.  

Na escolha destes locais não devem ser afetadas as seguintes condicionantes: 

 Manchas de habitats listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 
republicado através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e alterado através do 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, assim como de outras manchas de vegetação 
autóctone; 

 Rede Fundamental de Conservação da Natureza conforme definido no n.º 1 do Artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, republicado através do Decreto-Lei n.º 242/2015, 
de 15 de outubro; 

 Solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional ou outras áreas com aptidão e/ou valor 
agrícola; 

 Áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional; 

 Zonas que impliquem a destruição de vegetação nas áreas de maior sensibilidade paisagística 
e ecológica, com destaque para as áreas adjacentes a linhas de água (galerias ripícolas), 
florestas de folhosas e áreas de montado; 

 Áreas sensíveis do ponto de vista dos recursos hídricos: linhas de água, captações de água e 
áreas de recarga de aquíferos com nível freático perto da superfície; 

 Proximidade ao aglomerado populacional de Vilar Formoso e de habitações isoladas, de 
equipamentos coletivos e de áreas agrícolas. 

Tanto quanto possível, o estaleiro deve ser localizado numa área mais central da intervenção de 
modo a ficar equidistante às diversas frentes de trabalhos, ou pelo menos às que representam 
maiores necessidades logísticas, minimizando-se a circulação de veículos e materiais. 

A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, deve ser 
integrada no Caderno de Encargos da Obra. 

4. Plano de Monitorização da Componente Social definido nos termos previstos na presente decisão. 

Medidas de minimização 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de construção, de 
exploração e de desativação do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a 
possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o 
documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal 
da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser 
remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo 
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verificador.  

Fase de preparação prévia à obra 

1. Promover a articulação com a autarquia local, nomeadamente, a Câmara Municipal de Almeida e a 
Junta de Freguesia de Vilar Formoso, no sentido de procurar salvaguardar as preocupações expressas 
por estas as entidades relativamente à minimização dos principais impactes negativos do projeto 
sobre as populações locais. 

2. Informar a Comissão Internacional de Limites entre Portugal e Espanha da existência de um marco de 
fronteira, na área de implantação do Nó de Fuentes de Oñoro, a fim de serem tomadas as devidas 
providências. 

3. Promover, caso seja viável, a utilização das terras sobrantes do projeto da A62 – Autovia de Castilla 
para fazer face à situação de déficit de terras gerada pelo projeto em avaliação. Caso tal se verifique, 
e sem prejuízo das demais exigências legais aplicáveis, devem ser aplicadas neste âmbito as medidas 
de minimização relativas aos locais de depósito, à movimentação de terras, à construção de aterros, 
entre outras, constantes da presente decisão. 

4. Efetuar uma correta programação da obra, incluindo: 

 Planificação das operações de desmatação, de decapagem e de terraplenagem dos terrenos, das 
terras a movimentar e do destino a dar aos materiais retirados; 

 Planificação cuidada dos trajetos até aos locais das obras, evitando percursos dentro de 
aglomerados urbanos, tendo em conta os períodos de maior circulação automóvel na área 
envolvente, entre outros aspetos. 

5. Delimitar, antes de se proceder a qualquer trabalho, o perímetro das áreas a intervencionar, as quais 
devem ser reduzidas ao mínimo indispensável. A delimitação deve ser realizada com recurso a 
fitas/redes de sinalização, sendo que as sinalizações só devem ser removidas após o final da obra. 

6. Garantir que as terras sobrantes ou a depositar não registam a presença de espécies vegetais exóticas 
invasoras ou qualquer contaminação.  

7. Definir os destinos finais a dar aos materiais (solos), que devem preferencialmente seguir a seguinte 
ordem: reutilização, modelação de áreas degradadas, recuperação ambiental das mesmas e depósito; 

8. Acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a 
minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior previsto no projeto de 
iluminação deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o 
feixe de luz se faça segundo a vertical. 

9. Identificar e efetuar o registo das edificações mais vulneráveis às vibrações. 

10. Realizar, antes do início dos trabalhos de desmonte, uma vistoria e reportagem fotográfica do estado 
de conservação de todas as edificações previamente identificadas. 

11. Efetuar sondagens arqueológicas de diagnóstico na área a afetar pela obra de construção da 
ocorrência n.º 1 – Pino. 

12. Realizar na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra a prospeção arqueológica 
sistemática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de 
terras e, de acordo com os resultados obtidos, podem vir ainda a ser condicionadas, caso se situem 
fora das áreas já prospetadas ou tenham apresentado visibilidade nula ou reduzida; 

13. Se na fase preparatória forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras devem ser suspensas 
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nesse local, ficando o dono da obra obrigado a comunicar de imediato à tutela do património 
arqueológico essa ocorrência, com a proposta de medidas de minimização a implementar;  

14. Proceder à sinalização e vedação de um perímetro de proteção, da ocorrência patrimonial n.º 2 
(Pelourinho) de modo a evitar qualquer tipo de afetação pelos trabalhos de construção e pela 
circulação de maquinaria. 

15. Balizar e salvaguardar a integridade física de todos os exemplares arbóreos – azinheira, sobreiro e de 
outras espécies como as presentes na galeria ripícola e arbustivos, nestes últimos quando aplicável, 
que se localizem próximo das áreas de intervenção. A balizagem, enquanto medida preventiva e de 
proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha de projeção horizontal da copa do exemplar 
arbóreo em causa, em todo o seu perímetro, ou, quando aplicável, apenas na extensão voltada para 
o lado da intervenção. 

16. Transplantar os exemplares arbóreos existentes nos locais de intervenção ou que condicionem 
marginalmente a obra e que reúnam condições para essa operação. 

17. Proceder à identificação e delimitação dos locais, dentro da área expropriada pelo projeto e a 
submeter à decapagem, onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, de modo 
a que as respetivas terras de decapagem sejam separadas das restantes. 

18. Articular a divulgação do projeto à população com a autarquia local, nomeadamente Juntas de 
Freguesia, utilizando diversos meios de informação (painéis informativos, folhetos, websites das 
entidades e outros que se considerem adequados para o efeito). Neste contexto devem ser 
consideradas as seguintes ações: 

 Ações prévias de informação à população local sobre a localização, os objetivos, os benefícios e 
os impactes negativos associados ao projeto, bem como sobre a duração e calendarização 
prevista para o mesmo; 

 Colocação de painéis informativos e esclarecedores sobre o projeto em causa, os seus 
objetivos, constrangimentos e incómodos, dando relevo ao seu carácter temporário e 
melhorias para o concelho. 

19. Implementar um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e reclamações, de modo a 
permitir aferir o grau de incomodidade percecionado pela população residente e equacionar a 
necessidade de implementação de novas medidas. 

20. Contemplar um número suficiente de pontos de atendimento ao público - presencial, atendimento 
telefónico e através da internet - para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 
reclamações. 

21. Garantir que a sinalização é adequada, esclarecedora e colocada nos acessos às zonas de obra. 
Manter esta sinalização limpa e em locais bem visíveis.  

22. Estabelecer com as autoridades competentes, um plano de emergência para ação em caso de 
acidentes que envolvam derrame de substâncias perigosas. 

23. Efetuar uma ação de sensibilização ambiental, tendo como destinatário todo o pessoal envolvido na 
empreitada, onde devem ser focados os cuidados a ter na manobra de maquinaria pesada, incluindo 
veículos afetos à empreitada, e aspetos relacionados com a proteção do ambiente. 

24. Garantir a articulação prévia com as entidades com competência na gestão das infraestruturas e das 
servidões que possam vir a ser afetadas pela execução do projeto. Neste contexto, deve ser prevista 
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a comunicação atempada aos utentes da afetação dos serviços (luz, água, gás, etc.) e com todos os 
dados necessários (período e duração da afetação, etc.) que lhes permita aumentar a perceção de 
controlo e gerir a situação de incomodidade no seu quotidiano. 

Fase de obra 

25. Cumprir todas as normas de segurança e correta implementação na fase de terraplenagens e 
modelação do terreno em obra, de modo a evitar situações de escorregamentos nas zonas em que a 
altura dos taludes de aterro e escavação é mais significativa.  

26. Restringir a movimentação de pessoas e máquinas a percursos previamente definidos. 

27. Impermeabilizar as áreas de estaleiro, zonas de armazenamento, de depósito, de armazenagem de 
materiais e equipamentos e zonas de parqueamento; 

28. Efetuar as descargas de restos de óleos, combustíveis e lavagem de máquinas provenientes dos 
equipamentos utilizados em locais, predefinidos aquando do estabelecimento do estaleiro, e 
recolhidos e transportados para local adequado (aterro controlado ou reciclagem.) Estas áreas devem 
estar impermeabilizadas ter uma drenagem própria para uma fossa estanque, para tratamento 
posterior. 

29. Efetuar a lavagem de viaturas num local impermeabilizado e com drenagem separativa para um 
tanque de sedimentação. Estes locais devem ficar definidos em fase preparatória da obra; 

30. Evitar o derrame de óleos e combustíveis e proceder à sua imediata limpeza em caso de acidente. 

31. Licenciar os órgãos de descargas de águas pluviais, após o término dos trabalhos e requerer as 
respetivas ligações ao coletor municipal de águas pluviais. 

32. Localizar as centrais de betão e de asfalto betuminoso o mais distanciadas possível de linhas de água. 

33. Remover todas as construções provisórias, resíduos e outros materiais no final da obra. 

34. Estabelecer os períodos de máxima mobilização de solos de modo a que coincidam o menos possível 
com a época em que a ocorrência de fenómenos erosivos seja maior. 

35. Limitar as ações de terraplenagem a determinados períodos do ano (verão e princípio de outono) 
para permitirem defender a vegetação do período de floração e produção de semente e a maior 
parte da fauna ameaçada no período de acasalamento e/ou nidificação. 

36. Acautelar, nos planos de fogo, os níveis de vibração definidos na Norma Portuguesa NP 2074 - 
“Avaliação da Influência em Construções de Vibrações Provocadas por Explosões ou Solicitações 
Similares”. 

37. Solucionar, prontamente, qualquer afetação das estruturas (a implementação da solução deve 
ocorrer durante a fase de obra mesmo que não seja definitiva). 

38. Efetuar o desenraizamento, transporte a vazadouro ou descacilhamento dos materiais lenhosos 
provenientes da desmatação, para formação de composto. 

39. Proceder, no início dos trabalhos de movimentação de terras, à decapagem, em todas as áreas 
sujeitas a terraplenagem, e armazenamento em pargas regulares ao longo do traçado, de toda a terra 
viva decapada. 

40. A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser 
realizada em todas as áreas objeto de intervenção. Deve ser sempre realizada de forma que a 
máquina nunca circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

13 

anteriormente decapado. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar 
a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal. 

41. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e não em função de uma profundidade pré-
estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por 
camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra em cada local. A terra viva decapada 
deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de 
escavação. Nestes termos deve ser produzida e apresentada cartografia que defina as zonas onde 
ocorre variação de profundidade. 

42. Acondicionar em pargas os solos removidos com aptidão agrícola elevada ou moderada (solos 
pertencentes à RAN), para posterior utilização aquando da integração paisagística. 

43. Proceder ao armazenamento de terras em pargas com altura não superior a 1.25 m, devendo ser 
assegurado um bom arejamento e minimizado o crescimento de infestantes. Deve ser preservada 
através de uma sementeira de leguminosas de forma a manter a sua qualidade e protegida de 
quaisquer ações de compactação por máquinas em obra; 

44. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais invasoras 
deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e 
integração paisagística. A referida terra deve ser levada a depósito definitivo devidamente 
acondicionada. 

45. O material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras deve ser totalmente 
separado do restante material vegetal e levado a destino final adequado, devendo ser evitado o corte 
em fase de produção de semente. O seu transporte deve assegurar que não há risco de propagação 
das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a 
cada espécie. 

46. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo e todos os materiais 
inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, deve ser dada atenção 
especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas 
exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local. 

47. Localizar as pargas próximo dos locais de onde as terras foram removidas em áreas planas e bem 
drenadas. 

48. Manter as pargas húmidas de modo a evitar o transporte eólico da fração mais fina do solo para 
crescimento de herbáceas que previnem essa situação; 

49. Resguardar os depósitos de terras externos à zona de obra, inclusivamente com vedações, a fim de 
evitar o seu extravio e garantir o seu acesso em qualquer época do ano; 

50. Proceder à adequada drenagem dos taludes, evitando ravinamentos e deslizamentos. 

51. Proteger os taludes da erosão, instalado e mantendo coberto vegetal. A sua manutenção provisória 
através da aplicação de biomantas ou outros materiais se necessário, permitirá garantir a boa 
execução da obra, salvaguardar o risco de escorregamentos e minimizar os impactes indiretos na 
paisagem, ecologia e recursos hídricos. 

52. Assegurar que os inertes para a construção não são provenientes de áreas ocupadas por plantas 
exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local. 
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53. Remover totalmente todos os pavimentos existentes nos troços de estrada a desativar em toda a 
profundidade das camadas. Para cada caso deve ser efetuado um registo fotográfico, com a situação 
“antes” e “depois” devendo os mesmos constar nos Relatórios de Acompanhamento Ambiental da 
Obra. 

54. Implementar o Plano de Recuperação Paisagística em todas as áreas afetadas pela obra 
nomeadamente, zonas de empréstimo, de depósito, estaleiros, áreas de apoio à obra, caminhos a 
desativar, parcelas sobrantes. 

55. Assegurar que a intervenção nas linhas de águas se realiza sem que a máquina circule no interior do 
leito da mesma, ou seja a máquina deve operar a partir das margens. 

56. Repor as condições de escoamento de todas as linhas de água atravessadas pelo projeto, 
salvaguardando as linhas de drenagem natural.  

57. Promover a conservação ou reutilização dos solos de aluvião na zona da ribeira. 

58. Na construção do viaduto sobre a ribeira de Tourões: 

 Limitar os processos construtivos a adotar, condicionado ao tipo de resíduos e efluentes 
resultantes, designadamente a proibição de recurso a bentonites para enchimento das estacas; 

 Minimizar os impactes decorrentes de eventuais pinturas dos viadutos, ou pela sua pintura em 
fábrica, ou pela obrigatoriedade de revestimento da estrutura a pintar com tela plástica, por 
forma a conter desperdícios de tinta; 

59. Efetuar a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, especialmente quando nela forem 
vertidos materiais de construção ou materiais residuais, no sentido de evitar a acumulação e a 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de maquinaria e de 
veículos afetos à obra. 

60. Efetuar a aspersão regular e controlada de água, nomeadamente em dias secos, da área afeta à obra 
onde pode ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras (acessos não pavimentados, 
áreas de circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra, zonas de carga, descarga e deposição 
de materiais de construção e de materiais residuais da obra, zonas de escavação, etc.). 

61. Ter cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de construção e de 
materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, 
nomeadamente o acondicionamento controlado durante a carga, a adoção de menores alturas de 
queda durante a descarga, a cobertura e a humidificação durante a armazenagem na área afeta à 
obra. 

62. Implantar um sistema de lavagem dos rodados dos veículos e da maquinaria de apoio à obra à saída 
da área afeta aos estaleiros e antes da entrada na via pública, de modo a não degradar as vias de 
acesso à obra e a segurança rodoviária. 

63. Utilizar, sempre que possível, betão e betão betuminoso pronto na realização das obras de 
construção, evitando a instalação de centrais betuminosas, e minimizando assim os impactes 
relacionados com a emissão de partículas e poluentes gasosos a partir destes locais. 

64. Efetuar a manutenção de máquinas e equipamentos em locais adequados, com eventual instalação 
de dispositivos para a redução das emissões de poluentes atmosféricos. 

65. Cingir, nos locais onde se verifica a ocupação humana, os trabalhos de construção e circulação de 
veículos afetos à obra ao período compreendido entre as 07:00h e as 18:00h e privilegiar todos os 
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caminhos que não impliquem a passagem pelos locais referidos. Caso se verifique a necessidade de 
prolongar este horário de trabalho para o período noturno, sábados, domingos e feriados, uma 
licença especial de ruído (LER) à Câmara Municipal de Almeida. O exemplar desta licença deve ser 
afixado no estaleiro. 

66. A maquinaria de apoio à obra (móvel e imóvel) deve possuir a certificação da classe de nível da 
potência sonoro emitida. 

67. Utilizar veículos e maquinaria de apoio à obra projetados de modo a evitar e controlar a emissão de 
níveis que gerem ruído, tendo em conta o definido no Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro 
relativo aos limites de nível de potência sonora. 

68. Toda a maquinaria presente em obra deve ter em dia todas as manutenções e inspeções, por forma a 
garantir que o equipamento presente se encontra nas condições ótimas de funcionamento. 

69. Aplicar o pavimento com uma camada de desgaste em SMA 8 consistindo num betume modificado 
com polímeros PMB 45/80-65, no fabrico da mistura descontínua do tipo SMA (“Stone Mastic 
Asphalt”) a fim de obter, em termos de absorção acústica, uma redução de 3 dB(A); 

70. Proceder à colocação das 5 barreiras acústicas absorventes identificadas no Quadro abaixo: 

 

As barreiras a implantar antes do ano de início de exploração devem apresentar as seguintes 
características: 

 Barreiras constituídas por painéis em alumínio com tratamento da superfície exterior com 
primário cromado; 

 Os painéis metálicos serão termolacados em ambas as faces, cor do catálogo RAL, a definir 
posteriormente; 

 Cor ou tonalidade menos refletora, devendo evitar-se as tonalidades brancas. 

 O interior dos painéis deve ser constituído por lã de rocha com densidade de 100kg/m3 e 

Barreira Sentido 

Localização 
Tipo de 

Barreira 

Altura 

(m) 

Extensão 

(m) 

Área 

(m2) 
pk inicial pk final 

B1 
Nó de Leomil / Nó de 

Vilar Formoso 
0+050 0+225 Absorvente 3 175 525 

B2 
Nó de Leomil / Nó de 

Vilar Formoso 
0+700 0+900 Absorvente 3 200 600 

B3 
Nó de Leomil/ Nó de 

Vilar Formoso 

1+000 1+265 Absorvente 5 265 1325 

1+265 0+025 Ramo A Absorvente 4 79,5 318 

0+025 Ramo A 0+234 Ramo A Absorvente 3 209 627 

B4 
Fronteira /Nó de 

Vilar Formoso 
0+247 Ramo C 1+800 Absorvente 5 384 1920 

B5 
Nó de Vilar Formoso-

Fronteira 
2+825 3+025 Absorvente 1,5 200 300 
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espessura mínima de 40 mm; 

 A face do painel virada para a via rodoviária, deve ser em painel metálico perfurado, com uma 
percentagem de perfuração não inferior a 35%; 

 A selagem entre painéis e entre estes e os vários elementos construtivos deve ser efetuada de 
forma a não evitar a ocorrência de frinchas ou aberturas; 

 Índice de Absorção dos painéis metálicos: A4 

 Índice de Isolamento dos painéis metálicos: B3 

71. Reforço do isolamento acústico das fachadas mais expostas ao ruído do IP5 das habitações R4, R19, 
R20, R40 e R47. 

72. Manter um registo rigoroso dos contactos e reclamações efetuadas, com identificação das pessoas 
atendidas, motivo do contacto ou reclamação, tipo de encaminhamento e resposta dada pelo 
promotor e/ou entidade executante, devendo este registo integrar o Relatório Final de 
Acompanhamento Ambiental de obra. 

73. Manter, sempre que possível, as acessibilidades às estradas e caminhos de passagem habitual, 
garantindo os atravessamentos necessários ao decurso normal das atividades da população local. 

74. Recuperar, após conclusão das obras, os caminhos afetados pela circulação de veículos pesados. 

75. Preservar a integridade da marca de nivelamento da Rede de Nivelamento Geométrico de Alta-
Precisão, localizada ao km 223+353 da EN 16. 

76. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 
inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 
desmatação. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar também a 
adoção de medidas de minimização complementares específicas: registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras. Os vestígios arqueológicos localizados em áreas diretamente 
afetadas pela construção devem ser integralmente escavado; 

77.  O acompanhamento arqueológico deve ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais que uma 
frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes; 

78.  Após desmatação, efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência do projeto 
que anteriormente apresentaram visibilidade nula ou reduzida; 

79. Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela os achados móveis efetuados no decurso 
destes trabalhos; 

80. Se na fase de construção ou na fase preparatória forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras 
devem ser suspensas nesse local, ficando o dono da obra obrigado a comunicar de imediato à tutela 
do património arqueológico essa ocorrência, com a proposta de medidas de minimização a 
implementar;  

81. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos, no âmbito do presente projeto o respetivo relatório ou 
relatórios devem ser remetidos à Tutela do Património Cultural, até ao final do prazo legal (um ano); 

82.  No caso de afetação direta (destruição ou descaracterização) dos muros de divisão de propriedade 
em pedra seca que ocorrem na área de incidência do projeto, efetuar o respetivo registo por 
amostragem tipológica, em troços com 2 m de comprimento, para memória futura das tipologias 
construtivas destas estruturas na região e atendendo a que constituem evidências de uma 
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arquitetura rural em desaparecimento; 

83. No caso de destruição de poços agrícolas que apresentem estruturas tradicionais de elevação de água 
de rega (noras ou outras) efetuar o respetivo registo. 

84. Executar, até ao final da empreitada de construção, o projeto de integração paisagística relativo à 
ocorrência n.º 2 (Pelourinho). 

85. Implementar o Projeto de Integração Paisagística, nos termos em que o mesmo vier a ser aprovado 
pela autoridade de AIA. 

86. Garantir a inclusão de medidas e técnicas de Engenharia Natural para a recuperação dos leitos, dos 
taludes das margens e galeria ripícola. 

Fase de exploração 

87. Executar as ações de manutenção da vegetação continuando a aplicar as medidas de controlo da 
erosão dos taludes. 

88. Inspecionar e implementar ações de limpeza regular dos sistemas de drenagem pluvial (passagens 
hidráulicas) no mínimo duas vezes por ano, em setembro e abril. 

89. Implementar os Planos de Manutenção previstos no Projeto de Integração Paisagística e no Projeto 
de Limpeza e Requalificação da Ribeira de Tourões.  

Planos de Monitorização 

 Componente Social 

Estabelecer um plano anual de monitorização do grau de aceitação da via pela população, durante os dois 
primeiros anos de exploração da via, diferenciando a população envolvente e os proprietários com 
terrenos abrangidos pela rodovia e por áreas adjacentes. 

Esse plano deve assentar na manutenção dos pontos de informação e de receção de queixas existentes 
para a fase de construção e na verificação dos respetivos registos, bem como na realização de inquéritos 
aos interessados e aos líderes de opinião (membros de junta de freguesia e das coletividades locais, por 
exemplo). Apresentar anualmente os resultados da monitorização.  

Ambiente Sonoro 

Enquadramento Legal 

A realização da monitorização dos níveis de ruído será realizada no âmbito do Decreto-Lei n.º 9/2007, 

de 17 de Janeiro e de acordo com a Norma Portuguesa NP ISO 1996-1:2011 Acústica. Descrição, 

medição e avaliação do ruído ambiente Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação e na 

NP ISO 1996-2:2011 Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente Parte 2: Determinação 

dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente; 

A monitorização abrangerá, assim, o período diurno (7:00 às 20:00 horas), o período entardecer (20:00 

às 23:00 horas) e o período noturno (23:00 às 07:00 horas). 

Metodologia para a Realização da Monitorização do Ruído 

O Plano de Monitorização do Ruído deve ser iniciado durante a fase de construção da via, seguindo-se, 

posteriormente durante a fase de exploração, com a aferição da situação após a implementação das 

medidas de minimização sugeridas no presente estudo e / ou após a classificação das zonas pela 
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Câmara Municipal. 

Para tal deve ser efetuado um reconhecimento prévio no terreno dos pontos/locais onde se processará 

a recolha de dados, ou seja, onde serão efetuadas as medições de ruído que farão parte do plano de 

monitorização. Sempre que possível, a apresentação dos resultados deve permitir a comparação direta 

dos resultados, por exemplo: 

Ponto de Medição Projeto de Execução - Leq dB(A) Relatório de Monitorização - Leq dB(A) 

PM Valor referido no EIA Valor medido na Monitorização 

A apresentação dos resultados deve ser acompanhada de uma análise sucinta dos mesmos. 

Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar serão os parâmetros indicados no Regulamento Geral do Ruído, 
nomeadamente: 

• L 95 (Nível sonoro verificado em pelo menos 95% do tempo de medição); 

• L 50 (Nível sonoro verificado em pelo menos 50% do tempo de medição); 

• L 10 (Nível sonoro verificado em pelo menos 10% do tempo de medição); 

• L eq (Nível sonoro contínuo equivalente). 

Estes parâmetros permitem assim obter o nível sonoro médio de longa duração para os seguintes 
indicadores: 

• L d – Indicador de ruído diurno; 

• L e – Indicador de ruído do entardecer; 

• L n – Indicador de ruído noturno. 

Com base nos valores medidos será calculado o Lden, indicador de ruído diurno – entardecer – noturno 
com base da seguinte expressão: 

Lden = 10 x 10 log 1/ 24 [13x10 Ld/10 + 3x10 (Le+5)/10 +8x10 (Ln+10)/10) 

Período, Duração das Medições e das Campanhas de Medição 

A monitorização de ruído na fase de construção, apenas será justificável se as obras vierem a ocorrer, em 
casos excecionais e devidamente justificados, para os quais terão de deter uma Licença Especial de Ruído, 
aos dias úteis entre as 20 e as 7 horas ou aos sábados, domingos ou feriados. 

Nessa eventualidade preconiza-se a monitorização dos níveis sonoros nos períodos de referência 
contemplados no Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de janeiro (e posteriores alterações), em que decorra 
atividades de construção. 

Para a fase de exploração as medições devem ocorrer durante: 

• O período diurno das 7 às 20 horas; 

• O período do entardecer das 20 às 23 horas; 

• O período noturno das 23 às 7 horas. 

A duração de cada medição deve ser no mínimo de 15 minutos, de modo a se obter uma amostra 
representativa da situação e do local em relação à totalidade de duração do intervalo de referência. 
Considera-se que as medições pontuais serão suficientes para a caracterização do ambiente sonoro desde 
que restringidas aos períodos anteriormente estipulados. 
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Em cada ponto de medição devem ser realizadas pelo menos, duas medições nos 3 períodos de 
referência, no entanto e segundo o Guia prático para medições de ruído ambiente (APA, 

2011) pode ser aceitável a caracterização do ruído apenas num dia se o valor obtido de Laeq, T for igual 
ou inferior em 10 dB(A) ao valor limite regulamentar aplicável. 

Se o resultado obtido na 2ª amostra for superior em 5 dB(A) ou mais, relativamente ao valor da 1ª 
amostra, deve ser recolhida uma ou mais amostras adicionais. 

Periodicidade 

Durante a fase de construção devem ser realizadas duas campanhas, uma durante a fase de 
movimentação de terras e outra durante a fase de pavimentação. 

Para a fase de exploração deve ser realizada uma campanha no início da exploração da via e outra 
aquando da classificação das zonas pela Câmara Municipal de Almeida, caso esta proceda à classificação 
da área em estudo, de modo a avaliar a necessidade de implementação de novas medidas de 
minimização. As restantes campanhas devem realizar-se de 5 em 5 anos e sempre que se verifiquem 
alterações do volume, características e velocidade de tráfego. 

Equipamento 

O equipamento a utilizar deve ser um sonómetro do tipo integrador, preferencialmente da Classe 1, com 
malha A de ponderação na frequência. 

O equipamento deve ser calibrado antes do início de cada conjunto de medições e no fim das mesmas. 
Deve ainda estar verificado metrologicamente de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 
de Setembro, indo assim de encontro ao definido no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 9/2007. 

O microfone do sonómetro deve ser equipado com um protetor de vento de modo a diminuir o efeito do 
ruído aerodinâmico do vento. Deve ser utilizado um tripé para garantir a estabilidade do equipamento de 
medição. 

Técnica de Medição e Procedimentos de Cálculo 

As técnicas e procedimentos de cálculo e análise dos índices de ruído devem seguir as disposições na 
norma NP ISO 1996-1:2011 Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente Parte 1: 
Grandezas fundamentais e métodos de avaliação e na NP ISO 1996-2:2011 Acústica. Descrição, medição e 
avaliação do ruído ambiente Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 

De referir que a medição deve ser efetuada a uma altura de 3,8m a 4,2m acima do solo, quando aplicável, 
ou de 1,2m a 1,5m de altura e a pelo menos, sempre que tecnicamente possível, 3,5m do elemento mais 
saliente da fachada do edifício. 

As medições devem ser realizadas em modo Fast, o microfone deve estar devidamente protegido, por 
forma a evitar a interferência do vento na medição. 

Registos Meteorológicos 

A medição deve ser acompanhada do registo dos seguintes parâmetros meteorológicos: 

• Temperatura; 

• Humidade; 

• Velocidade e Direção do vento. 
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Identificação de outras fontes sonoras 

Caso se identifique outra fonte sonora que não a via em análise, e de carácter não permanente deve ser 
realizada a medição para verificação da existência de um ruído particular, e a aplicação das respetivas 
correções tonais e impulsivas. 

 

Locais a Monitorizar 

Os locais de medição devem passar a ser os pontos P1, P2, P3 e P4 e pontos junto aos recetores R38, R41 
e R44. 

Pontos Localização (KM) Sentido Ponto de Monitorização Cartografia 

P1 Km 0+135 Vilar Formoso / Fronteira 

 

P2 Km 1+125 Vilar Formoso / Fronteira 

 

 

 

 

P3 Km 1+650 Fronteira / Vilar Formoso 
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P4 Km 2+925 Vilar Formoso / Fronteira 

 

Pontos Localização (KM) Sentido Ponto de Monitorização Cartografia 

R38  Mapa anexo 4.2     

 

R41 Mapa anexo 4.2     
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R44 Mapa anexo 4.2        

 

 

Para os recetores R18, R19 e R20 que apresentam excedência dos níveis sonoros mais do que 1dB(A) 

para o indicador Ln também se recomenda a monitorização destes recetores de forma a validar a 

necessidade de proteção no ano início de exploração. 

Os resultados, como já referido, devem ser apresentados em fichas relativas a cada situação, sendo 
indicada a sua conformidade com a legislação, de acordo com a classificação da zona (segundo o Decreto-
Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro). 

 

Medidas Retificativas (Gestão Ambiental) 

De acordo com a análise realizada, e caso não sejam cumpridos os limites legais, devem ser apresentadas 
novas medidas de minimização na fonte de ruído e/ou medidas de minimização no meio de propagação 
de ruído. 

RECURSOS HÍDRICOS 

Recursos Hídricos Superficiais 

Locais de Amostragem 

Os locais de amostragem foram definidos em função das áreas sensíveis identificadas e os locais de 
descarga das águas de escorrência recolhidas da plataforma. 

 

A monitorização das linhas de água deve ser realizada sempre a montante e a jusante do local de 
atravessamento das mesmas pela via. 

Paralelamente, prevê-se a monitorização de águas de escorrência da via e que consiste na recolha das 
águas drenadas pelas caleiras e águas provenientes da descarga de coletores e PH, aos seguintes km: 
0+325, 0+660, 1+360, 2+200, 2+925, 2+990 

Parâmetros a Monitorizar: 

Localização (km) Linha de Água Fase 

0+660 Efluente da Charca do Cá te Espero Construção e Exploração 

2+400 Ribeira de Tourões Construção e Exploração 

2+775 Afluente da ribeira de Tourões Exploração 

2+990 Afluente da ribeira de Tourões Exploração 
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Os parâmetros a monitorizar são os que se indicam no quadro seguinte: 

Parâmetros Linhas de Água Escorrências 

pH (in situ) X X 

Temperatura (in situ) X X 

Condutividade (in situ) X X 

Sólidos Suspensos Totais X X 

Cádmio (Cd) X X 

Cobre (Cu) X X 

Zinco (Zn) X X 

Chumbo (Pb) X X 

Crómio (Cr) X X 

Níquel (Ni) X X 

Ferro (Fe) X X 

Carência Química em Oxigénio (CQO) X X 

Carência Bioquímica em Oxigénio (CBQ) X X 

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares X X 

Óleos e gorduras X X 

A colheita das amostras das águas superficiais e de escorrência deve ser acompanhada com a 
determinação do caudal associado. 

Periodicidade de Amostragem 

Devem ser efetuadas três campanhas anuais de caracterização das águas superficiais durante a fase 
antes da construção, construção e exploração por forma a caracterizar o período seco, Período húmido 
e o período crítico. Estas campanhas devem ser realizadas entre: 

 Janeiro a Abril correspondente ao período húmido; 

 Maio a Agosto correspondente ao período seco; 

 Setembro a Outubro correspondente ao período crítico (após as primeiras chuvadas). 

Para as águas de escorrência, deve ser efetuada duas campanhas, durante a fase exploração, para 
caraterizar, o período húmido e o período crítico. Estas campanhas devem ser realizadas entre: 

 Janeiro a Abril correspondente ao período húmido; 

 Setembro a Outubro correspondente ao período crítico (após as primeiras chuvadas). 

Métodos Analíticos 

As técnicas de conservação das amostras, bem como os métodos analíticos para a realização das 
análises foram estabelecidos de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 
Nos casos omissos, de acordo com o Standard Methods (A. Standard da American Public Health 
Association), tal como se apresenta no quadro seguinte. Foram ainda considerados os procedimentos 
para conservação das amostras previstas pela Agência Portuguesa do Ambiente – APA.  

Monitorizar o estado da galeria ripícola, enquanto indicador da qualidade dos recursos hídricos.    

 

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Locais de Amostragem 

Os locais de amostragem definidos em função das áreas sensíveis identificados. 

Localização (Km) Tipo Uso 

1+350 Poço Agrícola 
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1+500 Poço Agrícola 

2+400 Poço Agrícola 

2+560 Poço Agrícola 

2+560 Poço Agrícola 

Parâmetros a Monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar são os seguintes: 

• Parâmetros 

• PH 

• Temperatura 

• Condutividade 

• Sólidos Suspensos Totais 

• Cádmio (Cd) 

• Cobre (Cu) 

• Zinco (Zn) 

• Chumbo (Pb) 

• Crómio (Cr) 

• Níquel (Ni) 

• Ferro (Fe) 

• Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares 

• Óleos e gorduras 

• NHE 

Aquando da recolha de amostra de água deve ser determinado o nível piezométrico das captações. 

Periodicidade de Amostragem 

Deve ser efectuada duas campanhas anuais de caracterização das águas subterrâneas antes da 
construção, construção e exploração por forma a caracterizar o período seco e período húmido. 

Estas campanhas devem ser realizadas entre: 

 Janeiro a Abril correspondente ao período húmido; 

 Maio a Agosto correspondente ao período seco; 

Métodos Analíticos 

As técnicas de conservação das amostras, bem como os métodos analíticos para a realização das 
análises foram estabelecidos de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
Nos casos omissos, de acordo com o Standard Methods (A. Standard da American Public Health 
Association), tal como se apresenta no quadro seguinte. Foram ainda considerados os procedimentos 
para conservação das amostras previstas pela Agência Portuguesa do Ambiente – APA. 

Outros Planos 

Deve ser elaborado um plano de acompanhamento ambiental da obra, preconizando a apresentação de 
relatórios com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas 
questões do fator ambiental Paisagem, entre outras.  
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Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto 
de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e 
avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-
se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos 
registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. O mesmo 
deve conter um registo mais exigente no que se refere às intervenções nas linhas de água, com maior 
destaque para a ribeira de Tourões. 

O plano deve ainda prever um relatório final de acompanhamento ambiental de obra, o qual deve 
demonstrar e evidenciar o modo como foi dado cumprimento às medidas de minimização e programas de 
monitorização estabelecidos para a fase de obra bem como analisar e aferir a sua eficácia, propondo 
sempre que necessário medidas adicionais. Este relatório deve ser apresentado à autoridade de AIA até 
30 dias após a conclusão da obra. 
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