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1 -  INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do IC5 – Lanço Mogadouro/Miranda do 

Douro (Duas Igrejas). Com uma extensão de 37,3 km este Lanço do IC5 que constitui uma 

via não portajada integrada na Subconcessão do Douro Interior, desenvolve-se com uma 

orientação geral predominantemente Sudoeste/ Nordeste, dando continuidade ao Lanço do 

IC5 – Nozelos (IP2) / Nó de Mogadouro Nascente, que actualmente também se encontra 

em fase de Projecto de Execução (Lote 8).  

 

O presente lanço encontra-se integrado no projecto global do IC5, Lanço Nozelos (IP2) 

/Miranda do Douro (Duas Igrejas), que pretende estabelecer a ligação rodoviária de 

qualidade entre as sedes de concelho de Vila Flor, Alfândega da Fé, Mogadouro e Miranda 

do Douro, bem como, a ligação/articulação com outras vias rodoviárias de interesse inter e 

intra-regional, nomeadamente o IP2.  
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Em termos locais, o lanço em estudo permitirá ainda uma melhoria das acessibilidades 

inter-concelhias, bem como uma articulação com vias da rede fundamental (caso do IP2) e 

da rede complementar (caso da EN221), passando a dispor de ligações mais rápidas e 

seguras com o exterior o que terá importantes reflexos na dinamização das actividades 

económicas locais. É aqui importante salientar que o lanço em estudo se desenvolve nos 

Concelhos de Mogadouro e Miranda do Douro tendo como principal objectivo proporcionar 

uma alternativa à EN221 e promover a melhoria do nível de serviço na ligação entre as 

localidades e zonas urbanas destes dois municípios do Nordeste Transmontano.  

 

O IC5 está actualmente inserido numa concessão rodoviária, designada de Subconcessão 

do Douro Interior, atribuída em Novembro de 2008 e por um período máximo de 30 anos à 

AENOR – Auto-estradas do Norte, S.A., e que engloba a implementação do IP2 entre 

Macedo de Cavaleiros e Celorico da Beira e do IC5 entre Murça e Miranda do Douro. 

 

Na FIG. 1 apresenta-se o Enquadramento Regional da Subconcessão do Douro interior. 

 

O IC5 – Lanço Mogadouro/Miranda do Douro (Duas Igrejas) desenvolve-se no interior da 

região Norte de Portugal, e está inserido na unidade geográfica NUT III – Sub-região de 

Trás-os-Montes, no distrito de Bragança, mais concretamente nos concelhos de 

Mogadouro e Miranda do Douro, abrangendo 11 freguesias (ver Quadro 1 e FIG 2). 

 

Quadro 1 – Freguesias Atravessadas pelo Projecto 

Concelhos Freguesias Eixo Rodoviário 

Mogadouro 

Brunhozinho 

IC5 – Lanço Mogadouro / Miranda do Douro 

Mogadouro 
Penas Róias 
Sanhoane 
Travanca 
Urrós 
Vila de Ala 

Miranda do Douro  

Duas Igrejas 
Palaçoulo 
Sendim 
Vila de Chã de Braciosa 
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FIG. 2 – Enquadramento 
Administrativo 
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A entidade proponente do projecto é a AENOR – Auto-Estradas do Norte, S.A., a qual está 

sujeita em matéria de licenciamento de Estudos e Projectos, à tutela do Ministério das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações, exercida através das EP - Estradas de 

Portugal, S.A.. 

 

O Lanço do IC5 agora em análise foi objecto de Estudo Prévio no âmbito do projecto IC5 – 

Nozelos (IP2) /Miranda do Douro (Duas Igrejas), o qual se apresentava dividido em cinco 

troços: Troço 1 – Nó com o IP2 – Nó de alfândega da Fé Nascente, com cerca de 12 km; 

Troço 2 – Nó de Alfândega da Fé Nascente – Nó de Mogadouro Nascente, com cerca de 

36 km; Troço 3 – Nó de Mogadouro Nascente/Santiago, com cerca de  

3 km; Troço 4 – Santiago/Nó de Urrós, com cerca de 13 km e Troço 5 – Nó de Urrós/Duas 

Igrejas, com cerca de 18 km. 

 

Destes 5 troços o Projecto de Execução e o RECAPE agora em análise apenas se referem 

aos troços 3,4 e 5 sendo os troços 1 e 2 parte integrante do Lote 8 da sub-concessão (IC5- 

Nozelos/Mogadouro), que é sujeito a um outro processo de análise ambiental.  

 

De acordo com a indicação da DIA, o traçado do IC5 Lanço Mogadouro/Miranda do Douro 

(Duas Igrejas) em fase de Projecto de Execução, incidiu no corredor aprovado 

ambientalmente, tendo sido considerada a Solução 2 até aproximadamente ao km 5+000 

(km 50+700 do Estudo Prévio) e a Solução 1 até ao final do traçado.  

 

O principal objectivo do RECAPE a que se refere este Sumário Executivo é o de verificar a 

conformidade ambiental do Projecto de Execução do IC5 entre Mogadouro e Miranda do 

Douro (Duas Igrejas). Neste contexto, o RECAPE procura descrever e justificar a 

conformidade ambiental do projecto, para que a entidade licenciadora se possa prenunciar 

sobre o mesmo, em sede de licenciamento. 
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O RECAPE é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao regime 

jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de 

Novembro e Declaração de Rectificação nº 2/2006, de 2 de Janeiro. 

 

O RECAPE é composto pelos seguintes volumes: Sumário Executivo; Relatório Técnico; 

Anexos Técnicos; Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra; 

Plano Geral de Monitorização. 

 

Inclui ainda o Projecto de Execução de medidas de minimização relativo ao Projecto de 

Integração Paisagística (Volume 9 do Projecto de Execução) apresentado em volume 

próprio anexo ao RECAPE. 

 

O Sumário Executivo destina-se a publicitação junto ao público, resumindo as principais 

informações que constam dos restantes volumes de RECAPE, considerando as seguintes 

secções: 

 

- Introdução; 

- Antecedentes do Projecto; 

- Descrição do Projecto; 

- Conformidade do Projecto de Execução com a DIA; 

- Medidas de Minimização e Planos de Monitorização Ambiental; 

- Conclusões. 
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2 -  ANTECEDENTES DO PROJECTO 

O Estudo Prévio do IC5 entre Nozelos e Miranda do Douro desenvolveu-se entre o IP2, 

junto a Nozelos, a ocidente da Alfândega da Fé, e a EN221 junto da localidade de Duas 

Igrejas numa extensão de cerca de 82 km indo, a cerca de 5 km de Miranda do Douro, de 

encontro ao previsto no PRN 2000, aprovado pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de Julho, 

alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho, o qual prevê que o desenvolvimento integral do 

IC5 se efectue, desde a Póvoa do Varzim, até à fronteira com Espanha, nas proximidades 

de Miranda do Douro.  

 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e o projecto do Estudo Prévio do IC5 entre Nozelos 

(IP2) e Miranda do Douro (Duas Igrejas) deram entrada no então Instituto do Ambiente 

(actual Agência Portuguesa do Ambiente), em Março de 2005, tendo sido emitida a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, em 10 de Janeiro de 2006 

às seguintes soluções de projecto: Troço 1 – Solução 1, Troço 2 – Solução 2, Troço 3 – 

Solução 2, Troço 4 – Solução 1 e Troço 5 – Solução 1. 

 

A aprovação destas soluções de traçado, ficou no entanto condicionada à implementação 

de um conjunto de alterações a efectuar em projecto de execução. 

 

O Estudo Prévio apresentava várias alternativas que constaram do procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em fase de Estudo Prévio, no âmbito do Projecto do 

“IC5 – Nozelos (IP2) /Miranda do Douro (Duas Igrejas)”, tendo sido emitida, em 10 de 

Janeiro de 2006, Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada  para a 

Solução 2 até aproximadamente ao km 5+000 (km 50+700 do Estudo Prévio) e a Solução 1 

até ao final do traçado.  
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Tal como referido anteriormente, estes troços correspondem no âmbito da Subconcessão 

do Douro Interior que procede à elaboração do projecto de execução, a dois lotes distintos, 

mais concretamente o Lote 8 (troços1 e 2) e Lote 9 (troços 3,4 e 5), sendo cada um destes 

lotes sujeito a projectos de execução distintos.  

 

A DIA e o Parecer da Comissão de Avaliação foram devidamente analisados com o intuito 

de se dar resposta a todas as recomendações indicadas, apresentando-se uma 

sistematização dos resultados dessa análise focalizados no trecho Mogadouro/Miranda do 

Douro (Duas Igrejas). 
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3 -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O lanço do IC5 presente neste estudo inicia-se a Nascente de Mogadouro sobre a actual 

EN221, dando continuidade ao lanço anterior do Lanço do IC5 – Nozelos / Mogadouro, e 

termina após a localidade de Duas Igrejas articulando-se novamente com a EN221. 

 

Tem como principal objectivo proporcionar uma alternativa à EN221 existente e promover a 

melhoria do nível de serviço na ligação entre as localidades e as zonas urbanas dos 

municípios de Mogadouro e Miranda do Douro.  

 

O estudo de traçado agora desenvolvido, em fase de Projecto de Execução, incidiu no 

corredor aprovado ambientalmente.  

 

Desenvolve-se com uma orientação Nascente – Poente até ao km 21+000 onde inflecte 

para Nordeste predominando depois esta orientação até ao seu final junto a Duas Igrejas, 

localidade que é contornada a Norte até à ligação à EN221. 

 

Por se desenvolver na zona do planalto transmontano caracterizado por uma orografia 

pouco acidentada, foi possível dotar o traçado deste troço do IC5 de boas características 

geométricas em planta e perfil longitudinal resultando também numa implantação mais 

adaptada à orografia existente. 

 

Logo após o Nó de Mogadouro implantado na parte inicial do traçado e que permite a 

ligação à EN221 e à vila com o mesmo nome, o IC5 desenvolve-se paralelamente a esta 

estrada até aproximadamente ao km 6+300. Nesta zona contorna a povoação de Santiago 

por Norte para logo de seguida cruzar a EN221 para o seu lado direito através de uma 

passagem inferior, a PI 3, mantendo depois esta localização até à localidade de Variz. 

 

Este troço com uma extensão aproximada de 3400 m permite manter a EN221 nas 

condições de circulação que esta apresenta actualmente, situação que não se verificava no 

Estudo Prévio, onde se previa o restabelecimento desta via, paralelamente ao IC5, numa 

extensão superior a 1500 m 
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Ao km 9+700 cruza novamente a estrada nacional, onde 1500 m à frente, ao km 11+200, 

articula a ligação com a mesma e restante rede viária local através do Nó de Sanhoane.  

 

Continuando o seu traçado fluído, com extensos alinhamentos rectos, situação que já se 

verifica desde o km 6+600, segue deste lado da EN221 até próximo de Sendim, local onde 

se começa a afastar para Nordeste, cerca do km 21+500, não sem que antes se verifique 

um outro nó, o denominado Nó de Urrós, ao km 17+100, que liga também à EN221. 

 

Após o afastamento da EN221, o traçado passa a Noroeste de Sendim, desenvolvendo-se 

paralelamente à antiga linha de caminho de ferro, pelo seu lado esquerdo. Esta situação 

mantém-se ainda com boas características geométricas até à zona de Duas Igrejas, onde 

faz a ligação a esta localidade através de um nó com geometria em diamante denominado 

Nó de Duas Igrejas, e já junto ao final do traçado do IC5. 

 

Aos km 4+612 e km 17+453, o IC5 intersecta a antiga linha de caminho de ferro, designada 

Linha do Sabor. Em ambos os casos foram consideradas soluções que possibilitam o 

aproveitamento desta linha como futura via de ciclistas (ecopista), embora no primeiro caso 

não se tenha mantido o alinhamento da antiga Linha do Sabor, uma vez que a transposição 

do IC5 obrigaria a fazer uma subida acentuada na via de ciclistas, situação que não se 

recomenda neste tipo de infra-estruturas. 

 

Assim, optou-se por restabelecer a futura via de ciclistas na passagem superior (PS 2), que 

restabelece um caminho rural que converge com a antiga Linha do Sabor, e que se localiza 

a apenas 100 m desta, pelo que, à excepção deste pequeno desvio pontual, mantém-se o 

traçado original da Linha do Sabor. Esta opção é ainda fundamentada pelo facto de não ser 

possível baixar mais a rasante do IC5, porque tal inviabilizaria o restabelecimento das 

linhas de água existentes na proximidade deste local. 

 

A intersecção da antiga linha de caminho de ferro com o IC5 ao km 17+453 é restabelecida 

com uma obra do tipo passagem inferior, que apresenta um viés acentuado mas mantém o 

traçado próprio da Linha do Sabor. 
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Neste troço do IC5 está prevista a construção de um Centro de Apoio e Manutenção 

(CAM), junto ao Nó de Mogadouro. 

 

Na FIG. 3 apresenta-se o projecto em estudo à escala 1: 25 000. 

 

Ao longo da extensão do lanço do IC5 Mogadouro / Miranda do Douro (Duas Igrejas) serão 

interferidos diversos percursos da rede viária local e regional, contemplando o projecto o 

restabelecimento de todas as intersecções através de passagens superiores ou inferiores 

ao IC5. Foram também contemplados os restabelecimentos de algumas serventias 

agrícolas e de acesso a propriedades, para as quais se adoptaram passagens agrícolas na 

transposição do IC5. 

 

Ao longo deste lanço estão previstos 36 restabelecimentos, dos quais apenas 29 estão 

associados a obras de arte. Estão também previstos 52 caminhos paralelos, para 

assegurar as acessibilidades às propriedades marginais. 

 

Neste lanço do IC5, por necessidade de desnivelamento de vias a restabelecer, está 

prevista a construção de, 12 passagens superiores (PS), 3 passagens inferiores (PI), 8 

passagens agrícolas (PA), 6 passagens agrícolas e passagens para fauna (PA/PF), 5 

passagens para fauna (PF), e ainda 1 passagem inferior para a futura via de ciclistas e 1 

passagem inferior pedonal. 

 

A drenagem prevista ao longo do traçado destina-se não só a assegurar a continuidade do 

sistema de drenagem natural de zona envolvente, alterada pela execução da obra, mas 

também a evitar que o pavimento possa vir a ser afectado pelas águas de escorrência da 

plataforma ou nas proximidades, e ainda a prevenir a erosão dos taludes. Está assim 

prevista a instalação de uma drenagem transversal e de uma drenagem longitudinal ao 

longo da via. 

 

As tipologias de serviços afectados e cujo restabelecimento se encontra previsto no 

projecto referem-se a Redes de abastecimento de água, Redes de saneamento, Redes de 

abastecimento eléctrico e Redes de telecomunicações. 
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O traçado em análise, não apresenta na generalidade escavações muito expressivas. De 

acordo com a implantação da directriz e da rasante, as escavações mais significativas ao 

longo do traçado exibem extensões de 425, 225 e 325 m e alturas ao eixo entre 17 e 11 m. 

 

Devido às características topográficas, o traçado em estudo não recorre na generalidade à 

presença de aterros de grandes dimensões. O aterro de altura mais considerável tem um 

máximo de 12 m de altura (ao eixo) e desenvolve-se entre o km 35+350 e o km 35+850. 

 

Os valores dos movimentos de terras apresentados no quadro seguinte demonstram existir 

um equilíbrio muito grande nas movimentações de terras a serem efectuadas neste lanço 

do IC5. 

 

Quadro 2 – Volumes de Terraplenagem 

Escavação (m3) Aterro (m3) Saldo Final (m3) 

1 295 000 1 286 000 9 000 

 

De referir também que do total de 1 295 000 m3 de terras a escavar, prevê-se que apenas 

uma pequena percentagem do desmonte, mais concretamente cerca de 5%, venha a ser 

executada com recurso a explosivos (essencialmente na zona do nó de Urrós entre os km 

18+000 e 20+000). 

 

Toda a via a construir será dotada de vedação com uma altura preconizada para a rede de 

1,80 m, uma vez que as espécies de maior porte presentes nos locais em que a via se 

insere, lobos e corços, não justificam a implantação de vedações com altura superior. Não 

será colocado arame farpado no topo, de forma a evitar ferimentos em vertebrados 

voadores por colisão.  

 

O pavimento a implementar corresponde a Betão Betuminoso Convencional. A via será 

vedada em toda a sua extensão encontrando-se as vedações localizadas no limite da zona 

a expropriar, tendo tipologias diferentes consoante o desenvolvimento da via se faça em 

meio semi-urbano ou meio rural. 
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O Estudo das Previsões de Tráfego aponta para os valores indicados Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Previsões de Tráfego 

Troços Anos Ligeiros
(veíc./ dia) 

Pesados 
(veíc./dia) 

Total 
(veíc./dia) 

Nó de 
Mogadouro 

Nó de 
Sanhoane 

2012 742 68 810 
2022 1981 153 2134 
2032 2475 187 2662 

Nó de 
Sanhoane Nó de Urrós 

2012 593 58 651 
2022 1923 158 2081 
2032 2421 195 2616 

Nó de Urrós Nó de Sendim 
2012 723 82 805 
2022 1644 155 1799 
2032 2068 190 2258 

Nó de Sendim Nó de Duas 
Igrejas 

2012 1016 125 1141 
2022 1833 192 2025 
2032 2329 244 2573 

 

 

O prazo previsto para a execução da obra decorre entre 2009 e 2012, estando a 

exploração agendada a partir dessa data. 
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4 -  CONFORMIDADE DO PROJECTO DE EXECUÇÃO COM A DECLARAÇÃO DE 
IMPACTE AMBIENTAL  

A aprovação do traçado escolhido pela Comissão de Avaliação foi condicionada à 

integração no Projecto de Execução das recomendações e medidas apresentadas na 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), a que se tentou dar o devido cumprimento, com 

base: 

 

• no aprofundamento dos estudos que permitiram rectificações do traçado dentro do 

corredor aprovado para uma melhor relação com a ocupação e as condicionantes 

existentes, as recomendações da DIA e as pretensões do ordenamento municipal; 

• na realização de estudos complementares com vista à avaliação detalhada dos 

impactes dos Factores Biológicos e Ecológicos, do Ordenamento, Condicionantes, 

do Uso do Solo e do Património e, determinação das medidas de minimização mais 

adequadas face ao projecto final, conforme indicação da DIA.  

• à execução dos projectos de execução das medidas de minimização consideradas 

necessárias: Projecto de Integração Paisagística  

 

As recomendações da DIA para a minimização de impactes prendem-se sobretudo com a 

Geomorfologia, os Recursos Hídricos, a Fauna, a Flora e Vegetação, a Paisagem, o Uso 

do Solo, Ordenamento e Condicionantes, o Património e o Ambiente Sonoro e 

recomendações para a fase de construção. 

 

Nesta fase, em resultado de uma forte articulação entre a equipa ambiental e a equipa 

projectista, e com base numa análise de maior detalhe, introduziram-se alterações no 

presente Projecto de Execução, que permitiram a minimização de impactes e melhorias do 

ponto de vista geométrico e económico. 

 

As alterações no traçado e sua justificação indicam-se seguidamente, ocorrendo todas elas 

dentro do corredor aprovado em Projecto Base. 
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4.1 -  Alterações de Traçado 

No presente ponto, e de modo a elucidar sobre o desenvolvimento do projecto, 

nomeadamente dos esforços efectuados, com vista ao cumprimento da DIA e à 

implantação de um traçado que, de forma integrada atendesse aos diferentes aspectos de 

ocupação do território e ao seu valor relativo, procede-se seguidamente à descrição do 

posicionamento do traçado do Projecto de Execução face ao traçado do projecto em fase 

de Estudo Prévio com a respectiva avaliação ambiental (Figura 4). 

 

No Quadro 4 sintetizam-se as principais alterações de traçado efectuadas e a sua relação 

com os condicionamentos da DIA para o Projecto de Execução.  

 

 

4.2 -  Estudos Desenvolvidos/ Reavaliação de Impactes 

Os estudos complementares desenvolvidos abrangeram as áreas da Geomorfologia e 

Paisagem, Recursos Hídricos, Factores Biológicos e Ecológicos, Ordenamento, 

Condicionantes, Uso do Solo, Património e Ambiente Sonoro reavaliando os impactes do 

projecto e definindo em caso de necessidade as medidas adequadas para a sua 

minimização. 
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Quadro 4 – Principais Alterações de Traçado /Condicionamentos da DIA para o Projecto de Execução 

Localização  
(Km do 

Projecto de 
Execução) 

Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

0+450/1+000 
Ajustamento do Nó de 

Mogadouro e introdução 
da CAM secundário 

Este Nó foi deslocado 100 m para Nascente com o 
objectivo de minimizar a afectação da linha de água 
existente. 
A sua geometria foi mantida embora se tenha 
deslocado a rotunda a Norte do IC5 mais para Sul por 
forma a garantir a articulação directa com os ramos de 
acesso deste lado do traçado. 
Pela localização privilegiada deste nó de ligação, foi 
definida uma localização para o CAM secundário na 
proximidade do mesmo. 

Esta alteração é positiva, na medida que com esta alteração 
minimizou-se a afectação da linha de água existente na envolvente 
do nó de Mogadouro. A redução da afectação da linha de água é 
sem duvida alguma uma mais valia de importância ambiental, sendo 
esta alteração de projecto uma reflexão nítida das preocupações 
ambientais tidas em linha de consideração durante o 
desenvolvimento deste projecto. 
Em termos de acessibilidades e de ordenamento do território também 
se verificou uma optimização da articulação dos ramos do nó, ou 
seja, reduziu-se desde logo a área a afectar e optimizou-se as 
interligações rodoviárias. 
As afectações de usos são, no essencial, idênticas ao Estudo Prévio, 
dado que integram também já a área ocupada pela CAM. Não se 
identificam situações condicionadoras, ocorrendo inclusive menor 
intromissão na RAN face ao Estudo Prévio. 

Corresponde a 
uma alteração 
efectuada para 
optimização do 

traçado 

2+300/ 3+200 Ripagem do traçado para 
Norte 

Esta alteração foi adoptada para reduzir a extensão 
de ultrapassagem, bem como, permitir uma melhor 
adaptação do traçado ao terreno, contribuindo para o 
equilíbrio global no movimento de terras do projecto. 

Esta alteração em termos ambientais é positiva, contribuindo para a 
redução do volume global de terraplanagens.  
Nesta nova cota altimétrica o troço do IC5 durante a fase de 
construção será menos visível e consequentemente menos 
impactante para os potenciais observadores. 
Em termos da afectação de usos e de áreas condicionadas (REN), 
elas matem-se semelhantes ao Estudo Prévio. 

Corresponde a 
uma alteração 
efectuada para 
optimização do 

traçado 
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(Cont.) 

Localização  
(Km do 

Projecto de 
Execução) 

Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

4+300 /5+500 

Ligeira ripagem para Sul 
para a articulação da 

Solução 2 do Troço 3 do 
EP com a Solução 1 do 

Troço do EP 

O troço 3 do Estudo Prévio apresentava duas soluções que 
divergiam na forma como contornavam a elevação a Nordeste 
da povoação de Santiago (serra da Variz). Na DIA foi adoptada 
a solução 2 que corresponde ao traçado localizado mais a Sul o 
que implicaria depois uma articulação de traçado com o troço 4 
onde foi aprovada a Solução 1. 
De modo, a dar cumprimento a esta medida, entre o  
km 4+300 e o km 5+500 foi assim introduzida face ao projecto 
em fase de Estudo Prévio, uma ripagem do traçado para Sul, 
de modo a possibilitar uma articulação mais adequada entre os 
traçados previamente seleccionados pela DIA. 
Com o desvio do traçado para Sul, efectuou-se um afastamento 
de cerca de 100 metros relativamente ao traçado previsto no 
Estudo Prévio. Esta alteração implica uma aproximação da 
EN221. 

Com as alterações referidas, foi possível agarrar melhor o 
traçado ao terreno, com redução das terraplenagens, uma 
vez que se reduziram os taludes de aterro previstos no 
Estudo Prévio, os quais contribuíam para uma maior 
visibilidade do traçado a partir da localidade de Santiago. 
Isto significa que esta alteração possibilitou uma redução da 
área ocupada pelos taludes, com reflexos positivos do ponto 
de vista do uso do solo e paisagem. 

Cumprimento da 
Medida Mm2 da 

DIA 
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(Cont.) 

Localização  
(Km do 

Projecto de 
Execução) 

Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

5+500 /10+400 Ripagem do traçado para 
Sul 

O traçado do IC5 neste troço foi ripado para Sul da EN221 a 
fim de permitir o total aproveitamento desta Estrada Nacional 
com excepção de apenas 500 m (o Estudo Prévio restabelecia 
numa extensão de 1 600 m). O traçado proposto intersecta a 
EN ao km 6+300 e ao km 9+700, onde se aproxima de novo 
sobre o traçado do Estudo Prévio, tendo menos uma 
intercepção que o Estudo Prévio. 

Esta alteração é positiva, dado que esta solução prevê a 
diminuição do restabelecimento da Estrada Nacional para 
aproximadamente 500 m, sem afectar quaisquer acessos 
locais incluído o acesso industrial. Com este traçado 
conseguiu-se não só uma melhoria das terraplenagens 
como também uma geometria mais linear e harmoniosa, 
ainda com a inserção de uma recta e trainel extensos que 
favorecem as ultrapassagens neste troço do IC5. 
O restabelecimento com a EN221 é feito ao km 6+310 
construindo-se uma passagem inferior (PI 3), bem como, de 
uma passagem superior (PS5) ao km 6+965, para dar 
continuidade a Estrada Nacional. 
Ao km 5+729 encontra-se ainda prevista uma Passagem 
Agrícola / Passagem de Fauna (PA1/PF 11) que garante os 
restabelecimentos dos caminhos rurais existentes em 
ambos os lados da via e funcionará como meio de 
transposição da comunidade faunística, incluindo mamíferos 
de maior porte, como o lobo e javali, de acordo com o 
solicitado na DIA. Para além disso, estão previstas várias 
passagens hidráulicas nas várias linhas de água existentes. 
Do mesmo modo, o traçado afasta-se ainda mais da 
unidade industrial de materiais cerâmicos e de construção (a 
"Cerâmica do Planalto"), não provocando qualquer 
afectação directa sobre a mesma e garantindo o seu acesso 
através de um restabelecimento local de ligação a um troço 
restabelecido da EN 221. 
A área de afectação é também reduzida em cerca de 1,3 ha, 
o que se revela positivo. 

Corresponde a 
uma alteração 
efectuada para 
optimização do 

traçado 
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(Cont.) 

Localização  
(Km do 

Projecto de 
Execução) 

Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

Envolvente do  
km 9+411 

Introdução de uma 
passagem hidráulica se 
maior dimensão (PH9.2) 

No âmbito da Medida Mm5 da DIA, no sentido de reduzir 
interferência com zonas de lameiro e avaliação da 
possibilidade de introduzir estruturas que permitam a 
permeabilidade entre os dois lados da via, considerou-se neste 
local a introdução de uma passagem hidráulica de  
3 m de largura a par da ripagem de traçado acima introduzida 
(km 5+500 – 10+400). 

Com esta alteração passa a ocorrer um aumento da largura 
da passagem hidráulica que permite assim a permeabilidade 
entre os dois lados da via 

Cumprimento da 
Medida Mm5 da 

DIA 

11+000/11+500 Ajustamento do Nó de 
Sanhoane 

O Nó de Sanhoane foi na fase de concurso substituído por um 
cruzamento, de acordo com as instruções da EP, Estradas de 
Portugal, S.A., diminuindo-se a área afectada. 
Por isso mesmo durante o desenvolver deste projecto estudou-
se a possibilidade de na Geometria do Traçado este nó ser 
composto por dois entroncamentos desfasados, que se 
consideraram pouco adequados ao propósito desta via. Como 
tal retomou-se a solução de nó desnivelado do Estudo Prévio, 
embora se tenha reduzido o número de vias no IC5 e na 
estrada restabelecida, diminuindo assim a ocupação global do 
nó. 

Esta alteração é positiva em termos ambientais, e trata-se 
de corresponder a uma preocupação da EP para se 
encontrar uma forma de reduzir a afectação de solo, uma 
vez que se trata de uma zona com uma ocupação agrícola 
considerável. Por outro lado, a permeabilidade entre os dois 
lados da via, é garantida através de duas passagens 
localizadas mais precisamente ao km 9+996 e km 11+265, 
havendo ainda uma passagem agrícola ao km 14+875 e que 
corresponde respectivamente à PA3. Nesta passagem será 
permitida a passagem de máquinas agrícolas.  
Do ajustamento ao nó verifica-se uma ligeira redução de 
área afectada (menos 0,5 ha) com a mesma tipologia de 
afectação do Estudo Prévio (culturas de sequeiro e olival). 

Corresponde a 
uma alteração 
efectuada para 
optimização do 

traçado 
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(Cont.) 

Localização  
(Km do Projecto de 

Execução) 
Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

11+500/12+300 
Garantia da não afectação 

do traçado sobre as 
mamoas de Pena 

Mosqueira 

Nas condicionantes gerais para o projecto de execução, a 
DIA solicita que no caso das Mamoas de Pena Mosqueira, 
que faz parte da necrópole de Pena Mosqueira (formada 
por 4 monumentos funerários) devam ser relocalizados os 
monumentos e posterior definição do traçado de forma a 
evitar a sua afectação. Em fase de obra, os monumentos 
devem ser vedados, para evitar que pessoal e maquinaria 
afectos à obra circulem nas suas imediações provocando 
danos. Estas zonas são Interditas para depósito e 
empréstimo de solos. 
O traçado foi ligeiramente ripado para Norte, no âmbito do 
ajustamento do Nó de Sanhoane. 
As mamoas de Pena Mosqueira 1 e 2 foram relocalizadas 
no decorrer das prospecções arqueológicas realizadas no 
RECAPE, não sofrendo qualquer afectação. 

Em termos comparativos, no caso do elemento patrimonial 
da Pena Mosqueira 1, a distância ao eixo da via existente no 
Estudo Prévio era de cerca de 119 metros e em Projecto de 
Execução esse valor aumentou, sendo agora de cerca de 
131 m. No caso de Pena Mosqueira 2, apesar do traçado ter 
sido ligeiramente ripado para Norte, a distância do limite de 
expropriação a esse sítio continua a ser considerável 
(105 m) e sem qualquer afectação do mesmo. 
Estas duas ocorrências patrimoniais estão identificadas 
como pertencentes a uma área de impacte nulo, mas ainda 
assim, devem ser adoptadas as medidas patrimoniais 
genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 
abrangida pelo projecto 

Cumprimento da 
Medida Mm10 da 

DIA 

12+500 /15+000 Ligeira ripagem do traçado 
para Norte 

Nesta extensão do traçado procedeu-se a uma ligeira 
ripagem do traçado para Norte. 
Com a nova directriz e rasante do projecto foi possível 
minimizar os volumes de terraplenagens, e melhorar o 
equilíbrio de terras, aspecto positivo tendo em conta a 
realidade global do projecto. 

Este impacte é positivo, pois o facto do traçado se 
desenvolver mais a Norte implicou uma minimização dos 
volumes de terraplenagens. Em termos da área global de 
afectação, conseguiu-se uma redução de 1,3 ha 
relativamente ao Estudo Prévio, o que tem impactes 
positivos nos usos interferidos, em particular olival e 
carvalhal. 
Nesta extensão para assegurar o restabelecimento dos 
caminhos rurais e a passagem para a fauna como forma de 
minimizar o efeito barreira, encontram-se projectadas duas 
PF2: PH13.1 - 7 x 3,5 m ao km 13+112 e a PF3/PH14.3 ao 
km 14+831 cumprindo desta forma o requerido na DIA, e 
uma passagem agrícola ao km 14+875 contribuindo para a 
manutenção da mobilidade local, diminuindo os impactes a 
nível socioeconómico. 
Salienta-se ainda que apesar de ter havido a necessidade 
de se elevar a plataforma para introdução de Passagens 
Agrícolas e para Fauna, conseguiu-se uma redução de 
terraplenagens o que se trata de um aspecto muito positivo 
tendo em conta as características orográficas da área 
intervencionada e do estudo prévio anteriormente 
desenvolvido. 

Corresponde a 
uma alteração 
efectuada para 
optimização do 

traçado 
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(Cont.) 

Localização  
(Km do Projecto de 

Execução) 
Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

16+400/17+600 Restabelecimento da Via 
Romana 

Foi identificado ao km 16+700 a intercepção de uma Via 
Romana. No Estudo Prévio esta situação não foi 
contabilizada nem previsto o seu restabelecimento. Assim, 
para salvaguardar a continuidade da Via Romana, dado 
tratar-se de uma imposição da DIA, mantendo as suas 
características originais, optou-se por subir a rasante nesta 
zona, de modo a permitir a implantação de uma passagem 
de peões com 4 m de largura e altura mínima de 2.5 m. 
Esta via corresponde a um caminho em terra batida e que 
é utilizado para uso agrícola. 

Por forma a salvaguardar a continuidade da via romana 
optou-se por subir a rasante da via com a inclusão de uma 
passagem para peões ao km 16+706. 
Esta alteração é em termos ambientais muito positiva uma 
vez que vai de encontro a inúmeras disposições constantes 
da DIA mais concretamente no que se refere à componente 
do património arqueológico. 
As dimensões da passagem para peões projectada 
permitem também a circulação dos veículos que 
habitualmente a utilizam, maioritariamente veículos ligeiros 
e pequenas máquinas agrícolas, assegurando assim a 
permeabilidade entre os dois lados da via. 
De acordo com os dados definidos no PIP na zona onde a 
via romana vai ser intersectada serão colocadas plantações 
de Celtis australis e será também aplicada a mistura 1 que 
corresponde a uma sementeira de herbáceas, na zona mais 
adjacente à via, sendo depois seguida de uma área com 
mistura 2 que se trata de uma sementeira de arbustos. 
Pode-se assim concluir que a alteração é positiva, pois 
assegura a conformidade da via romana que se trata de 
uma área com elevado valor arqueológico, uma vez que 
com a subida da rasante da via será possível manter a 
continuidade da via Romana, bem como, permite a 
continuidade da circulação de veículos agrícolas e de 
pessoas uma vez que foi contemplada uma passagem para 
peões designada de PP 06C. 

Cumprimento da 
Medida Mm10  da 

DIA 
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(Cont.) 

Localização  
(Km do Projecto de 

Execução) 
Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

17+000/19+000 Nó de Urrós 

Pelos motivos apontados para o Nó de Sanhoane, também 
no Nó de Urrós se abandonou a solução de 
entroncamentos desfasados da Geometria do Traçado, 
apresentando-se agora um nó desnivelado no mesmo 
local, que aproveita parte do caminho municipal existente 
para assegurar as ligações ao IC5, sendo este caminho 
restabelecido (PI 7) cerca de 100 m a poente da sua actual 
localização. 
No Estudo Prévio este nó localizava-se na proximidade do 
km 18+600 e apresentava uma geometria do tipo 
trompete, tendo-se optado pela relocalização do mesmo 
para o km 17+150 para permitir a sua articulação com o 
Restabelecimento 7 que garante não só o acesso directo à 
EN221 e à localidade de Urrós, como também o acesso 
mais fácil às localidades situadas a Norte da EN221. 

Esta alteração é positiva dado que esta nova localização do 
nó apresenta agora uma área de implantação mais reduzida 
e não interfere com a linha de caminho de ferro, ainda que 
desactivada, como acontecia na solução do Estudo Prévio. 
Este aspecto assume tanto ou mais importância, se tivermos 
em consideração o parecer que a REFER emitiu, durante a 
consulta do EIA desenvolvido como Estudo Prévio, no qual 
considera que o projecto deve salvaguardar a área afecta ao 
domínio ferroviário da linha do Sabor, uma vez que, apesar 
desta linha se encontrar desactivada, integra o projecto das 
ECOPISTAS, havendo já um protocolo entre a REFER e a 
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo para a 
transformação, a curto prazo, do troço da linha neste 
concelho em Ecopista. Informa, ainda, que pretende dar 
continuidade ao projecto nos demais municípios 
atravessados pela referida linha 
Para além disso em termos socioeconómicos, mais 
concretamente em termos sociais esta nova localização é 
mais vantajosa na medida em que possibilita uma 
interligação mais eficaz e consequentemente eficiente com 
a EN 221. Esta nova localização e disposição do nó de 
Urrós aumenta a permeabilidade da via e minimiza a 
afectação de áreas agrícolas. 

Corresponde a 
uma alteração 
efectuada para 
optimização do 

traçado 
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(Cont.) 

Localização  
(Km do Projecto de 

Execução) 
Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

20+650 /21+640 Ligeira ripagem do traçado 
para Sul 

Este alteração foi efectuada com o intuito de posicionar 
melhor o traçado no terreno e contribuir para o equilíbrio 
global de terras do projecto. 

Esta alteração trata-se de uma alteração positiva na medida 
em que contribui para a redução do volume de 
terraplanagens, o que por sua vez se traduz num impacte 
positivo em termos paisagísticos, geológicos e de uso do 
solo. 
As afectações apresentam uma ligeira redução face ao 
Estudo Prévio (menos 0,2 ha). 
Por outro lado foi assegurada a permeabilidade entre os 
dois lados da via dado que foram efectuados 
restabelecimentos, mais concretamente e a adopção de 
uma passagem agrícola ao km 21+420 (PA7). Esta 
passagem agrícola assegurará os movimentos dos 
agricultores entre os dois lados da via sendo por isso 
mesmo uma melhoria muito significativa. 

Corresponde a 
uma alteração 
efectuada para 
optimização do 

traçado 

22+500/24+420 
e Nó de Sendim 

Ripagem do traçado para 
Nascente 

Nesta extensão do IC5 ripou-se neste troço o traçado para 
nascente o que para além de diminuir a escavação 
existente, permite um melhor enquadramento do Nó de 
Sendim, sem afectação das edificações existentes e 
mantendo a mesma articulação com a rede viária. 

Esta alteração é positiva dado que com ela se contribui para 
a redução do volume de terraplanagens relativamente ao 
Estudo Prévio. 
De forma a dar resposta a uma solicitação da EP foi inserido 
o km 24+179 a PS9 que assegurará o restabelecimento com 
o caminho rural que será intersectado. Esta articulação com 
a rede viária é sem dúvida alguma muito positiva para as 
populações tratando-se de uma melhoria expressiva em 
termos de ordenamento do território dado que assegurará a 
mobilidade das populações entre os dois lados da via. 
O traçado passa agora mais perto de um núcleo de 
habitações na vizinhança de Sendim na proximidade do 
Ramo A do Nó (cerca de 75 m face aos 150 m do Estudo 
Prévio). Contudo, e tendo em conta a análise de ruído 
efectuada, não são previstos incumprimentos dos valores 
legislados. 

Corresponde a 
uma alteração 
efectuada para 
optimização do 

traçado 
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(Cont.) 

Localização  
(Km do Projecto de 

Execução) 
Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

28+000/30+700 Ripagem do traçado para 
Poente e Nascente 

O traçado desenvolve-se ligeiramente a poente entre o km 
28+000 e o km 28+700, passando depois para nascente 
entre o 28+700 e o 30+700. 

Esta alteração em termos ambientais é positiva dado que a 
solução adoptada permitiu uma diminuição significativa das 
escavações e aterros previstos, e consequentemente 
traduz-se num melhor enquadramento paisagístico e 
orográfico do IC5. 
Com a solução agora proposta foi ainda possível afastar o 
traçado do sítio de valor patrimonial designado de Mancha 
de Ocupação do Prado Gatão 1, que anteriormente, ou seja, 
no estudo prévio seria afectada. 
Ao longo deste troço verifica-se que a via romana se 
desenvolve em paralelo ao traçado inicialmente proposto 
motivo pelo qual se procedeu a um reajustamento do 
mesmo por forma a assegurar a manutenção da via romana 
e a menor afectação possível da mesma. Assim sendo, ao 
km 30+929  será intersectada  a Via Romana tendo neste 
local sido definida uma Passagem Agrícola que foi 
simultaneamente  adoptada como passagem para fauna. 
Contudo e tal como avaliado no Relatório do Património não 
constitui uma condicionante para a execução do traçado 
proposto, dado que foram cumpridas as medidas de 
mitigação patrimonial. 

Corresponde a 
uma alteração 
efectuada para 
optimização do 

traçado 
 

Cumprimento da 
Medida Mm10 da 

DIA 
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(Cont.) 

Localização  
(Km do Projecto de 

Execução) 
Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

34+000/34+500 Ajustamento do Nó de 
Duas Igrejas 

O Nó de Duas Igrejas sofreu igualmente alterações de 
localização e geometria, uma vez que a solução 
preconizada no Estudo Prévio com um entroncamento 
entre a EN221 e o IC5, comprometia a segurança da via e 
não servia adequadamente esta localidade. 
 
Assim, ao km 34+250, está prevista a construção de um 
nó com uma geometria do tipo diamante que articula o IC5 
com a EM568, via esta tem ligação directa à EN221 e liga 
Duas Igrejas a Silva e a Vilar Seco. Esta nova localização 
apresenta-se vantajosa pela proximidade com a localidade 
de Duas Igrejas. 

Este alteração é positiva em termos ambientais, dado que a 
sua geometria em diamante foi escolhida pela 
homogeneidade que estabelece ao longo do traçado em 
relação aos nós anteriores, proporcionando também uma 
redução significativa sua área de implantação em relação à 
geometria do tipo trompete prevista no nó do Estudo Prévio, 
cuja localização tinha ainda a desvantagem de interferir com 
a antiga Linha do Sabor. 
Este aspecto assume tanto ou mais importância se tiver em 
consideração as disposições da REFER que pretende que 
esta linha actualmente desactivada venha a ser futuramente 
utilizada como Ecopista. 
Para além disso em termos socioeconómicos e de 
ordenamento do território a articulação com a EN568 agora 
preconizada irá assegurara uma ligação mais eficaz e 
eficiente entre as povoações de Duas Igrejas e Silva e Vilar 
Seco. 
As áreas de afectação actuais mantêm-se as afectações 
semelhantes no que diz respeito à ocupação do solo, sendo 
de relevar contudo que neste local apenas ocorrem culturas 
arvenses de sequeiro. Em termos de volume global de áreas 
afectadas constata-se que os valores são bastante 
similares. 

 
 

Corresponde a 
uma alteração 
efectuada para 
optimização do 

traçado 
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(Cont.) 

Localização  
(Km do Projecto de 

Execução) 
Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

34+800/36+900 Ripagem do traçado para 
Sul 

O traçado desenvolve-se mais a Sul da solução do Estudo 
Prévio com uma melhoria significativa dos volumes de 
terraplenagens previstos, resultando também num melhor 
enquadramento da plataforma do IC5 na geografia do local 
e na paisagem. 

Esta alteração é positiva se tivermos em consideração que a 
ripagem permite a diminuição das terraplanagens, evitando-
se igualmente o atravessamento de uma linha de água 
afluente da Ribeira de Duas Igrejas. 
A nível patrimonial, desenvolve-se a Sul do traçado uma 
mancha de ocupação patrimonial (Mancha de Ocupação 
das Olgas), sem qualquer impacte directo (limite de 
expropriação a 31 m do sítio patrimonial). 
Existem alterações significativas no que se refere à 
afectação de ocupação do solo, sendo o aspecto que 
assume uma maior importância o que está associado à 
redução da área global afectada ao longo deste trecho, que 
passa de 9,4 ha para 6,5 ha, sendo portanto um impacte 
positivo. 

 
Corresponde a 
uma alteração 
efectuada para 
optimização do 

traçado 
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(Cont.) 

Localização  
(Km do Projecto de 

Execução) 
Identificação da Alteração Descrição / Justificação Avaliação Ambiental Observações 

Envolvente do  
km 35+800  

Ripagem do traçado para 
Sul para o limite do 
corredor aprovado  

No âmbito das condicionantes gerais, associadas a 
alterações para o projecto de execução, a DIA solicita que 
sejam apresentadas soluções construtivas que reduzam a 
interferência com as zonas de lameiro, devendo ser 
avaliada a construção de viadutos (nomeadamente entre 
os km 79+200 e 79+260 do Estudo Prévio) ou de 
passagens agrícolas abobadadas nas zonas onde essa 
afectação é mais significativa. 
Na Ribª de Duas Igrejas (km 35+800) que corresponde aos 
km do Estudo Prévio identificados na DIA o traçado foi 
implantado no limite Sul do corredor, melhorando a sua 
inserção na topografia e na ocupação existente, o que 
contribuiu para uma redução muito significativa das 
terraplenagens e da ocupação, tendo a travessia desta 
ribeira passado para jusante de um pequeno açude aí 
existente, cujo espelho de água era parcialmente afectado 
pela solução do Estudo Prévio. No restabelecimento desta 
linha de água será adoptada uma solução abobadada com 
as dimensões mínimas de 10m por 3.5m (base / altura), 
em vez dos 3,5 por 3,5 m previstos no Estudo Prévio, que 
funcionará também como passagem de fauna (PH35.2 / 
PF11) e que permite a mobilidade global entre os dois 
lados da via. 

Com esta alteração, o traçado foi ajustado de modo a 
reduzir os impactes sobre a ocupação e a visibilidade da via, 
tendo sido também reduzido o efeito barreira da mesma, 
pelo aumento das secções previstas para o 
restabelecimento das linhas de água associadas a estes 
locais, permitindo a existência de uma passagem hidráulica / 
passagem de fauna com uma secção abobadada de 10 x 
3,5 m. 

 
Cumprimento da 
Medida Mm5 da 

DIA 
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 Geomorfologia e Paisagem 
 

Os principais impactes geomorfológicos e paisagísticos originados pelas vias em fase de 

Projecto de Execução estão associados inevitavelmente à criação de taludes de aterro e 

escavação, com implicação ao nível da leitura visual da paisagem. 

 

Os impactes relacionados com a alteração da morfologia são considerados moderados, 

tendo nesta fase se reduzido de forma significativa os taludes de maior dimensão e impacte 

visual. 

 

No que respeita à paisagem os impactes serão também grandemente minimizados através 

a implementação do Projecto de Integração Paisagística (PIP) da via, que constitui o  

Volume 9 do Projecto de Execução, permitindo um melhor enquadramento da via na 

paisagem local. 

 

 

 Uso do Solo 
 

No intuito de avaliar as repercussões que as alterações de traçado efectuadas em fase de 

Projecto de Execução têm sobre a ocupação do solo, realizou-se uma reavaliação de 

impactes.  

 

Considerando a faixa correspondente ao limite de expropriação verificou-se que a 

construção do IC5 Mogadouro/Miranda do Douro (Duas Igrejas) afecta sobretudo culturas 

de sequeiro (65,9%) e Matos (10%). 

 

As zonas de maior valor ecológico, nomeadamente carvalhal, olival, vinha, montado de 

sobro e azinho e vegetação ripícola têm a uma afectação diminuta. 

 

Na generalidade, as alterações efectuadas na presente fase, decorrentes da optimização 

do traçado, traduzem-se numa redução de impactes no uso do solo. 
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Globalmente, face à afectação dos escoamentos e infiltração natural e de algumas infra-

estruturas hidráulicas, considerou-se que os impactes nos recursos hídricos durante a fase 

de construção serão reduzidos, incluindo-se no Caderno de Encargos de Obra as medidas 

de boas práticas ambientais que salvaguardam este recurso. 

 

Em fase de exploração não se prevêem impactes relevantes, preconizando-se, como 

medida de prevenção e controlo a implantação de um Plano de Monitorização que, de um 

modo geral, avaliará a qualidade das águas superficiais e subterrâneas.  

 

 

 Ambiente Sonoro 
 

Na presente fase do projecto efectuou-se a reavaliação dos impactes associados ao 

projecto em questão, para se verificar o cumprimento com os valores legais e a 

necessidade de implementação de medidas de minimização à luz da actual legislação. 

 

Relativamente à fase de construção as medidas de minimização de ruído estão 

contempladas no Caderno de Encargos da Obra e passam por um conjunto de cuidados 

com a realização dos trabalhos e período de funcionamento. 

 

Como medida de precaução e controlo da situação propõe-se um Plano de Monitorização 

para as fases de Construção e Exploração, desenvolvendo em caso de necessidade 

medidas adequadas de minimização. 

 

 

 Factores Biológicos e Ecológicos 
 
As avaliações nesta temática iniciaram-se logo com o arranque do Projecto de Execução, 

de forma a fornecer toda a informação relevante ao projectista para que o traçado fosse, da 

melhor forma possível, articulado com os valores naturais locais. 



  

Doc. Nº MOMD.E.211.ST 
Agosto 2009 

MOMD.E.211.SE.doc 

46

 

Foram desenvolvidos paralelamente alguns estudos específicos, de acordo com o 

solicitado na DIA, nomeadamente para: 

 

• Identificação dos habitats naturais 6220 (Subestepes de gramíneas e anuais da 

Thero-Brachypodietea) e 3170 (Charcos temporários mediterrânicos) no corredor de 

influência do traçado, áreas afectadas e definição de medidas de minimização; 

• Estudo sobre os abrigos de morcegos arborícolas e cavernícolas existentes na 

envolvente do referido lanço e definir eventuais medidas de minimização; 

• Espécie Microtus cabrerae (Rato de Cabrera), em termos de identificação de 

colónias, áreas de habitat afectadas e definição de medidas de minimização. 

• Foi ainda desenvolvido um estudo detalhado das passagens para fauna.  

 

Como medida de minimização do efeito barreira da via para a fauna, no Projecto de 

Execução foram definidas várias passagens para fauna. 

 

Durante a exploração da via poderá também ocorrer o aumento da possibilidade de colisão 

e atropelamento de espécies faunísticas, no entanto este impacte também será minimizado 

com a vedação das vias em análise. 

 

No que respeita à flora e vegetação considera-se que com o traçado agora proposto foi 

possível minimizar os impactes nas zonas de maior sensibilidade ou seja minimizou-se a 

afectação de áreas de carvalhos e de área florestal. 

 

 

 Ordenamento e Condicionantes  
 

Foi efectuada a actualização da informação apresentada no Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA), nomeadamente no que respeita a Condicionantes (Reserva Ecológica Nacional, 

Reserva Agrícola Nacional, Servidões e Restrições de Utilidade Pública), de forma a serem 

identificados eventuais conflitos com o traçado e proceder atempadamente à sua 

minimização. 
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Foram igualmente contactadas as Câmaras Municipais dos concelhos abrangidos bem 

como diversas entidades com jurisdição na área em estudo, com vista à obtenção de 

informação relevante para o desenvolvimento do projecto de execução. 

 

Importa, no entanto referir, que na presente fase tentou-se articular o traçado da via com os 

aspectos relacionados com o ordenamento e condicionantes, evitando-se, sempre que 

possível, ou minimizando a interferência com áreas de valor. 

 

Em termos de ordenamento, verificou-se o desenvolvimento dos traçados, essencialmente, 

sobre Solo Rural, sendo as subclasses mais afectadas os Espaços Agrícolas, os Espaços 

Naturais e os Espaços Florestais de Produção. Destaca-se ainda a interferência com o 

sistema viário local, o qual, encontra-se restabelecido no projecto através de passagens 

desniveladas e serventias rurais. 

 

No que respeita às condicionantes identificadas verifica-se a afectação de algumas áreas 

classificadas como REN e/ou como RAN.  

 

 

 Património 
 

Decorrente das alterações de traçado efectuadas nesta fase dos estudos, foi realizada uma 

reavaliação dos aspectos Patrimoniais com o objectivo de avaliar eventuais conflitos com o 

Património identificado e, no caso de se entender necessário, proceder atempadamente à 

adopção de medidas de mitigação. 

 

No cômputo geral, os trabalhos referentes aos aspectos patrimoniais revelaram a 

existência, na área em estudo, de 28 sítios de valor patrimonial, localizando-se 6 destas 

ocorrências na área de impacte directo, 11 na área de impacte indirecto e 11 com impacte 

nulos. 

 

Não obstante, com a adopção de medidas de minimização de carácter específico e 

genérico no decorrer da fase de construção, o projecto torna-se viável, já que, globalmente, 

os impactes identificados são minimizáveis. 



  

Doc. Nº MOMD.E.211.ST 
Agosto 2009 

MOMD.E.211.SE.doc 

48

 

5 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

No Projecto de Execução foram consideradas as várias medidas de minimização propostas 

na DIA, que foram complementadas e / ou ajustadas em função dos estudos 

complementares desenvolvidos e dos novos reconhecimentos de campo efectuados. 

 

Para a fase de construção foram definidas medidas de minimização específicas  

que integram o Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem aplicadas pelo 

Empreiteiro.  

 

As medidas relativas à fase de construção foram divididas de acordo com alguns períodos 

de trabalho da obra e com algumas situações que merecem um cuidado especial, no 

sentido de facilitar a sua compreensão e aplicação. A sua apresentação faz-se num volume 

específico e nelas se incluem, nomeadamente, a localização do estaleiro e acessos de 

obra, os condicionamentos a ter para o funcionamento do estaleiro e acessos e medidas 

específicas relacionadas com alguns descritores ambientais. 

 

Para a fase de construção foram ainda definidos planos de monitorização de ruído  

para zonas habitacionais adjacentes à obra e de qualidade da água nas ribeiras 

interceptadas. 

 

Para a fase de exploração foram apresentadas programas de monitorização com vista ao 

controlo de alguns aspectos ambientais que asseguram a continuidade da avaliação dos 

impactes da nova via rodoviária e dão cumprimento às indicações da DIA. 

 

Os principais programas de monitorização definidos são os seguintes: 
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• Qualidade da Água – Este programa é aplicado às fases de pré-construção, 

construção e de exploração do projecto e contempla a monitorização da qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas. Esta monitorização (amostragens) têm como 

finalidade avaliar eventuais impactes no meio receptor e controlar a evolução da 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas, de forma a avaliar os efeitos das 

actividades de construção (a ocorrência de eventuais situações de contaminação / 

poluição, em resultados dos trabalhos efectuados e da operação do estaleiro) e da 

exploração da via (controlar se as águas de escorrência da plataforma da estrada 

cumprem a legislação em vigor, nos termos da avaliação feita no RECAPE). 

 

No caso de se verificar que em consequência das escorrências da via, a qualidade 

das águas não cumprem os limites legislados deverão ser adoptadas medidas de 

controlo e tratamento, desenvolvendo-se os projectos necessários até se garantirem 

essas condições e a consequente qualidade das águas. 

 

 

• Qualidade do Ar – O objectivo da monitorização prende-se com a necessidade de 

confirmar que as emissões atmosféricas com origem no IC5 não são responsáveis 

por alterações na qualidade do ar, nos termos da legislação em vigor. Será para o 

efeito realizada uma campanha na fase de pré-construção e exploração da estrada 

de modo a avaliar as repercussões, em termos de qualidade do ar, que o tráfego 

tem para a via e validar os resultados das simulações efectuadas em fase de 

Projecto Base. 

 

A continuidade do processo de monitorização previsto será rectificada em função 

dos resultados obtidos com as referidas avaliações. No caso de se verificarem 

situações de ocorrência de violação dos valores limite serão adoptadas medidas de 

controlo e tratamento e realizadas novas campanhas após a adopção dessas 

medidas. 
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• Ambiente Sonoro – Tanto em termos dos requisitos do actual Regime Legal sobre 

a Poluição Sonora, como da sensibilidade dos ambientes sonoros locais, alguns 

relativamente perturbados, outros com ambientes acústicos mais sossegados, é 

apresentado um Programa de Monitorização do Ruído, que acompanhará a 

evolução do ruído de circulação sobre os receptores sensíveis da envolvente nas 

fases de pré-construção, construção e exploração. 

 

 

• Sistemas Ecológicos – Em virtude da importância desta região como corredor 

ecológico para as várias povoações do lobo da Região Centro proceder-se-á à 

monitorização desta espécie na fase de Pré-construção, Construção e Exploração. 
Em Fase de Exploração esta campanha tem como principal objectivo avaliar a 

permeabilidade das passagens de fauna adoptadas especificamente para esta 

espécie. 

 

Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria n.º 330/2001, 

de 2 de Abril, tendo para cada um destes descritores sido definidos os parâmetros a 

monitorizar, os locais e frequência de amostragem, as técnicas e métodos de análise e a 

periodicidade dos relatórios. A sua apresentação consta de um volume específico do 

RECAPE (Plano Geral de Monitorização). 
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6 -  CONCLUSÕES 

No presente Sumário Executivo descreveram-se as principais características do Projecto de 

Execução desenvolvido e as alterações introduzidas face à fase de Projecto Base 

demonstrando-se a sua conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para 

o lanço do IC5 entre Mogadouro/Miranda do Douro (duas Igrejas). Importa referir que todas 

as alterações no traçado ocorrem dentro do corredor aprovado. 

 

Estas alterações correspondem no geral a ripagens do traçado e ajustamentos na 

geometria dos nós de forma a minimizar a afectação dos usos locais, destacando-se as 

áreas agrícolas, as zonas de vale e de vegetação de interesse, bem como minimizar a 

dimensão dos taludes e dos volumes de terras associados, contribuindo desta forma para 

uma melhor integração do traçado na paisagem e usos locais.  

 

Face ao Estudo Prévio, o presente Projecto de Execução contempla ainda a introdução de 

do Centro de Assistência e Manutenção. 

 

Realizou-se também um conjunto de estudos complementares decorrentes das actuais 

características e condições do traçado, para o cumprimento da DIA, relacionados com: 

Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Património, Paisagem e Sistemas Ecológicos. 

 

Destes estudos resultou a necessidade de elaboração do Projecto de Integração 

Paisagística, que desenvolve as medidas que asseguram a integração da via na paisagem 

atravessada.  

 

Com a aplicação de medidas de minimização, em parte já incluídas no próprio projecto, 

nomeadamente as de âmbito ecológico para a permeabilidade da via pela fauna e, com a 

sistematização das que se aplicam à fase de construção, nas Cláusulas Ambientais 

Integradas no Caderno de Encargos da Obra, considera-se haver garantia de uma 

significativa minimização de impactes. 
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São também propostos Planos de Monitorização Ambiental, para a Qualidade da Água, 

para o Ambiente Sonoro, para a Qualidade do Ar e para os Sistemas Ecológicos que 

pretendem salvaguardar situações de risco, avaliar a eficácia das medidas propostas, e 

assegurar que as medidas preconizadas e postas em prática são eficazes e permitem 

reduzir os impactes identificados. 

 

Pode-se constatar que as ripagens de traçado efectuadas permitiram uma melhor 

adaptação do traçado no terreno reduzindo o volume de terras sendo de destacar que o 

balanço de terras neste lanço é bastante equilibrado.  

 

Por outro lado, com estes ajustamentos foi possível assegurar a permeabilidade da via 

quer em termos agrícolas, quer em termos sociais dado que o projecto contempla a 

existência de 36 restabelecimentos e 52 caminhos paralelos. 

 

Em síntese, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projecto, as 

medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, 

os Projectos de Integração Paisagística a implementação do Sistema de Gestão Ambiental 

da Obra e o Plano de Monitorização Ambiental, asseguram a minimização de impactes 

desejada e a conformidade do Projecto de Execução com as condições estabelecidas na 

DIA. 

 

 


