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APRESENTAÇÃO 

A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o 

Relatório Técnico desenvolvido no âmbito da elaboração do Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do IC8 – Proença-a-Nova / Perdigão (A23).  

O Estado Português adjudicou à ASCENDI, S.A., a Subconcessão rodoviária no regime de 

concepção/construção/exploração, onde se incluem os respectivos Estudos Ambientais. O 

presente estudo, adjudicado à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e 

Ambiente, Lda., foi elaborado no respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor, 

nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (rectificado pela Declaração n.º 

7-D/2000, de 30 de Junho e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de 

Fevereiro) com a última redacção dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro. 

Assim, este Relatório tem por objectivo fundamental verificar a conformidade ambiental do 

Projecto de Execução do troço do IC8 entre o Nó do Montinho e a A23, de acordo com os 

critérios estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e Parecer da Comissão de 

Avaliação, ambos emitidos em Abril de 2005, no âmbito do processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental do IC8 – Proença-a-Nova / Perdigão (A23), em fase de Estudo Prévio. 

Lisboa, Fevereiro de 2011 

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda. 

 

Otília Baptista Freire (Directora Técnica) 
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1  -  INTRODUÇÃO 

1.1  -  Identificação do Projecto  

O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE) referente ao Lote 7 do IC8 – Proença-a-Nova / Perdigão (A23), que se 

desenvolve entre o Nó do Montinho do IC8, no concelho de Proença-a-Nova, e o nó com a 

A23, no concelho de Vila Velha de Ródão, integrado na Subconcessão do Pinhal Interior.  

A subconcessão do Pinhal Interior a respeita à construção e requalificação do IC3 e do IC8 

e das vias de acesso a estes dois itinerários complementares. Para além da construção do 

lanço do IC8 em estudo, esta subconcessão contempla a construção ou requalificação dos 

seguintes eixos viários (Figura 1): 

 IC3 entre Tomar e Coimbra;  

 IC8, troço em serviço ente Carriço e Proença-a-Nova; 

 IC8, entre Proença-a-Nova e Perdigão (A23); 

 EN2, troço em serviço entre a Sertã (IC8) e Abrantes (A23); 

 EN2, troço em serviço entre Góis (EN342) e Portela do Vento (EN112); 

  EN112, troço em serviço entre a Portela do Vento e Pampilhosa da Serra; 

 EN236, troço em construção, entre a Lousã e Foz do Arouce; 

 EN236-1, troço em serviço entre Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos; 

 EN236-1, Variante do Troviscal; 

 EN 238, troço em serviço entre Tomar (IC3) e Ferreira do Zêzere; 

 ER238, troço em serviço, entre Ferreira do Zêzere e Cernache do Bonjardim; 

 ER 238, entre Cernache do Bonjardim e Sertã (IC8); 

 EN238, entre a Sertã e Oleiros; 

 EN342, troço em serviço entre Miranda do Corvo (IC3) e a Lousã; 

 EN342, entre a Lousã, Góis, Arganil e Côja, incluindo ligação ao IC6; 

 EN342-4, troço em serviço entre Arganil e o IC6; 
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 EN344, troço em serviço entre a Pampilhosa da Serra e Vale de Pereiras (EN351); 

 EN347, troço em serviço entre Penela e Castanheira de Pêra; 

 EN351, troço em serviço entre Vale de Pereiras (EN344) e Isna de Oleiros; 

 EN351, entre Isna de Oleiros e Proença-a-Nova (IC8), em construção. 

 

 

Figura 1 - Esquema da Subconcessão do Pinhal 

Interior (Fonte: www.moptc.pt) 

 



  
 

 
Doc. Nº PNPE.E.211.RT        3 
Fevereiro de 2011 
PNPE-E-211-RT.doc 

Assim, os eixos viários referidos encontram-se divididos em 30 Lotes que integram a 

subconcessão em análise, cujo enquadramentos de apresenta no Desenho  

PNPE. E.211.01 - Planta de Localização presente no Anexo C1 do Tomo III – Anexos 

Técnicos. Os lotes que constituem a subconcessão do Pinhal Interior são seguintes: 

 Lote 1: IC3 - Lanço Tomar / Avelar Sul; 

 Lote 2: IC3 - Lanço Avelar Norte / Condeixa (IP3-IC2); 

 Lote 3: IC3 - Troço Condeixa / Coimbra; 

 Lote 4: IC3 - Lanço Avelar Sul / Avelar Norte; 

 Lote 5: IC3 - Variante de Tomar; 

 Lote 6: IC3 - Lanço Atalaia / Tomar; 

 Lote 7: IC8 - Lanço Proença-a-Nova / Perdigão (A23); 

 Lote 8: EN236-1 - Variante do Troviscal; 

 Lote 9: ER238 - Lanço Cernache do Bonjardim / Sertã (IC8); 

 Lote 10: ER238 - Lanço Cernache do Bonjardim / Sertã (IC8); 

 Lote 11: EN342 - Lanço Condeixa / Nó de Condeixa (IC3); 

 Lote 13: IC8 - Lanço Pombal / Ansião; 

 Lote 14: IC8 - Lanço Pedrógão / Sertã; 

 Lote 15: EN2 - Lanço Góis (EN342) / Portela do Vento (EN112); 

 Lote 16: EN2 - Lanço Vila de Rei / Sertã (IC8); 

 Lote 17: ER238 - Lanço Ferreira do Zêzere / Cernache do Bonjardim; 

 Lote 18: EN347 - Lanço Penela / Castanheira de Pêra; 

 Lote 19: IC8 - Lanço Carriço (A17) / Pombal; 

 Lote 20: IC8 - Lanço Ansião / Pedrógão; 

 Lote 21: IC8 - Lanço Sertã / Proença-a-Nova; 

 Lote 22: EN2 - Lanço Abrantes (A23) / Vila de Rei; 

 Lote 23: EN110 - Variante de Avelar; 
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 Lote 24: EN112 - Lanço Portela do Vento / Pampilhosa; 

 Lote 25: EN236 - Lanço Lousã / Foz do Arouce; 

 Lote 26: EN236-1 - Lanço Castanheira de Pêra / Figueiró dos Vinhos; 

 Lote 27: EN238 - Lanço Tomar / Ferreira do Zêzere; 

 Lote 28: EN342-4 - Lanço Miranda do Corvo (IC3) / Lousã; 

 Lote 29: EN342-4 - Lanço Arganil / IC6; 

 Lote 30: EN344 - Lanço EN351 (Próx. Vale de Pereiras) / Pampilhosa; 

 Lote 31: EN351 - Lanço Vale de Pereiras (EN344) / Proença-a-Nova (IC8). 

Refere-se ainda que o Lote 12 - EN342 - Variante de Lousã / Góis / Arganil / Côja foi 

excluído do âmbito da Subconcessão.  

Alguns dos Lotes referidos encontram-se já em exploração e serão apenas alvo de 

manutenção e exploração, sendo outros alvo de requalificação e exploração, sem cobrança 

de portagem. Os restantes lanços constituem lanços objecto de concepção, construção e 

exploração, igualmente não portajados (ver Figura 1).  

As infra-estruturas rodoviárias que integram a Subconcessão beneficiarão directamente os 

concelhos de Mealhada, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Miranda do Corvo, Penela, Pombal, 

Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Alvaiázere, Tomar, 

Ferreira do Zêzere, Torres Novas, Entroncamento, Vila Nova de Poiares, Lousã, Cernache 

do Bonjardim, Sertã, Vila de Rei, Sardoal, Abrantes, Oleiros, Proença-a-Nova, Vila Velha de 

Ródão, Pampilhosa da Serra, Góis e Arganil.  

O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE) referente ao lanço do IC8 entre o Nó do Montinho, no concelho de 

Proença-a-Nova, e a A23, no concelho de Vila Velha de Ródão, o qual foi avaliado 

ambientalmente no âmbito do Estudo Prévio realizado para o lanço do IC8 - Proença-a-Nova 

/ IP2. 

A calendarização deste projecto prevê, com os devidos ajustes necessários ao desenrolar 

do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, que a construção ocorra entre o 3º 

trimestre de 2011 e o 4º trimestre de 2012, estimando-se que a abertura ao tráfego aconteça 

durante o 1º trimestre de 2013. 
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1.2  -  Identificação do Proponente e da Entidade licenciadora 

O proponente do projecto em análise é a ASCENDI, S.A. sendo a entidade licenciadora, a 

EP - Estradas de Portugal, SA.. Refira-se que foi igualmente acometida a verificação da 

conformidade da DIA, à entidade licenciadora, a EP, Estradas de Portugal, de acordo com o 

Despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente, de 9 de Dezembro de 

2008.  

O Estado Português adjudicou à ASCENDI, S.A., a Subconcessão rodoviária do Pinhal 

Interior no regime de concepção/ construção/ exploração, onde se incluem os respectivos 

Estudos Ambientais.   

1.3  -  Identificação dos Responsáveis pela Elaboração do RECAPE e pela 

Implementação das Medidas de Minimização 

A elaboração do RECAPE foi adjudicada pela ASCENDI, S.A. à ARQPAIS, Consultores de 

Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda. A equipa do RECAPE, coordenada pela ARQPAIS, 

Lda. encontra-se descrita na Ficha Técnica que integra este Relatório. 

A realização deste RECAPE decorreu no período entre Outubro de 2010 e Fevereiro de 

2011. 

A ASCENDI, S.A. é responsável pela construção, financiamento, conservação e exploração 

da Subconcessão do Pinhal Interior, onde se integra o troço do IC8 em estudo, que se 

desenvolve entre o Nó do Montinho no IC8 existente em Proença-a-Nova e o Nó com a A23 

em Perdigão. Deste modo, é também responsável pela implementação das medidas de 

minimização. 

1.4  -  Enquadramento Legal e Objectivos do RECAPE 

De acordo com o Regime legal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º69/2000, de 3 de Maio com a última redacção que lhe foi dada pelo Decreto-

Lei n.º197/2005, de 8 de Novembro e Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 2 de 

Janeiro, “Sempre que o procedimento de AIA ocorra em fase de Estudo Prévio ou de 

Anteprojecto, o proponente apresenta junto da entidade licenciadora ou competente para a 
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autorização, o correspondente Projecto de Execução, acompanhado de um relatório 

descritivo da conformidade do Projecto de Execução com a respectiva DIA”.  

O presente Relatório tem por objectivo fundamental descrever e demonstrar que o Projecto 

de Execução obedece ao estipulado na Declaração de Impacte Ambiental e respectivo 

Anexo (Anexo A1 do Tomo III – Anexos Técnicos), e Parecer da Comissão de Avaliação 

emitidos no âmbito do processo de avaliação do Estudo de Impacte Ambiental realizado na 

fase de Estudo Prévio do projecto do IC8 – Proença-a-Nova / IP2, ambos em Abril de 2005, 

de modo a que nos termos da legislação em vigor, a Autoridade de AIA se possa pronunciar 

de uma forma fundamentada sobre ele. 

As medidas e condicionantes constantes na DIA, a que o Projecto de Execução deve 

obedecer, encontram-se justificadas no âmbito do RECAPE, sobretudo através da 

concretização discriminada das medidas de minimização.  

1.5  -  Estrutura e Conteúdo do RECAPE 

A estrutura do RECAPE foi definida tendo em consideração o Anexo IV da Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril e ainda a DIA e o Parecer da Comissão de Avaliação. Desta forma, 

o presente RECAPE é composto por seis tomos:  

 o Sumário Executivo (Tomo I), que consiste num resumo das informações constantes 

no RECAPE e que se destina a divulgação pública generalizada;  

 o presente Relatório Técnico (Tomo II);  

 os Anexos Técnicos (Tomo III), onde se incluem os elementos considerados 

complementares da informação apresentada no Relatório Técnico. 

 o Plano Geral de Monitorização (Tomo IV), onde são apresentados os Programas de 

Monitorização, de forma a dar cumprimento à DIA (Recursos Hídricos, Ambiente 

Sonoro, Sistemas Ecológicos e Qualidade do Ar);  

 as Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra (Tomo V), no 

âmbito do qual são também definidas as directrizes para o Plano de Gestão Ambiental 

da Obra; 
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 o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição  

(Tomo VI). 

O Relatório Técnico é constituído por quatro capítulos, incluindo a presente Introdução 

(Capítulo 1). 

No Capítulo 2 – Antecedentes do Projecto, apresenta-se um resumo dos antecedentes do 

processo de AIA e de novos condicionamentos estabelecidos posteriormente, 

nomeadamente no que respeita ao âmbito do presente relatório.  

O Capítulo 3 – Descrição do Projecto, onde se pretende efectuar o enquadramento do 

mesmo em termos das suas principais características 

O Capítulo 4 – Análise da Conformidade com a DIA, que é composto por vários 

subcapítulos: 

 Inicia-se pela apresentação dos Condicionamentos da DIA ao Projecto de Execução e 

das respectivas medidas que integram o seu Anexo; 

 Segue-se a apresentação dos Estudos e Projectos Complementares 

desenvolvidos visando o cumprimento das condições estabelecidas na DIA. De 

modo a dar cumprimento à DIA considerou-se necessário efectuar não apenas os 

estudos indicados no Anexo à DIA, mas também uma análise de impactes com 

incidência sobre os descritores sobre os quais na fase de Estudo Prévio se previam 

impactes mais significativos, ou que aconselhavam um estudo mais detalhado em 

sede de projecto de execução, quando em posse de elementos de detalhe que 

permitiriam uma avaliação concreta e mais rigorosa dos impactes. Neste capítulo 

apresenta-se uma síntese da análise de impactes para os descritores relevantes, 

remetendo-se para o Tomo III - Anexos Técnicos, os Estudos de detalhe relativos à 

Análise de Impactes sobre os Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Sistemas 

Ecológicos, Património e Paisagem.  

 Refira-se que o Projecto de Integração Paisagística constitui um documento autónomo 

do RECAPE, constituindo o Volume 9 do Projecto de Execução. 

 Finalmente apresenta-se a Análise da Conformidade do Projecto com a 

Declaração de Impacte Ambiental, onde são apresentadas e analisadas as questões 

que fazem parte do Anexo à DIA; 
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ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DO PROJECTO 

PROJECTOS DE MEDIDAS 
DE MINIMIZAÇÃO 

RECOLHA DE DADOS E DE 
INFORMAÇÃO 

PROGRAMAS DE 
MONITORIZAÇÃO 

CLÁUSULAS AMBIENTAIS A 
INTEGRAR NO CADERNO DE 

ENCARGOS DA OBRA 

RELATÓRIO 
TÉCNICO 

SUMÁRIO 
EXECUTIVO 

INTEGRAÇÃO 

PAISAGÍSTICA 

PPGRCD 

ANÁLISE DE: 
 

• DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
• PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
• MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS NO EIA 

No Capítulo 5 são apresentadas as principais Conclusões, no que refere à conformidade 

do Projecto com a DIA e Parecer da Comissão de Avaliação. 

Na figura seguinte apresenta-se um esquema com as fases de trabalho e estrutura do 

RECAPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  - Metodologia e Estrutura do RECAPE 
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2  -  ANTECEDENTES 

Os antecedentes do Estudo Prévio foram já descritos de forma detalhada no Estudo de 

Impacte Ambiental elaborado na fase referida, pelo que no presente capítulo resumem-se 

apenas os aspectos essenciais do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental e situação 

do Projecto em termos ambientais. 

O Lanço do IC8 entre Proença-a-Nova e a A23 foi sujeito a procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) no âmbito do Estudo Prévio do projecto do IC8 - Proença-a-Nova / 

IP2, tendo-se iniciado o processo de AIA em Julho de 2004.  

No âmbito do procedimento de AIA referido, foi nomeada pelo ex-IA a Comissão de 

Avaliação, que entendeu pedir alguns esclarecimentos adicionais, tendo sido entregue um 

Aditamento ao EIA e reformulado o RNT. Após análise desses elementos, foi declarada a 

conformidade do EIA. 

Posteriormente foi promovida a Consulta Pública e com base na informação disponibilizada, 

a Comissão de Avaliação emitiu parecer favorável ao projecto, em Abril de 2005, 

condicionado à apresentação de diversos estudos na fase de RECAPE. 

Na Declaração de Impacte Ambiental, datada de 22 de Abril de 2005, foi emitida 
“Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à Solução B, condicionada ao 
atravessamento da ribeira de S. Gens em viaduto e à implementação das medidas de 
minimização e programas de monitorização constantes do anexo à presente DIA”.  

Do ponto de vista do processo de avaliação ambiental, após a decisão ambiental, 

vinculativa, consumada na DIA, segue-se a fase de Pós - Avaliação, a qual corresponde à 

verificação da conformidade do Projecto de Execução com a DIA.  

Dado que o Procedimento de AIA ocorreu na fase de Estudo Prévio, como já se referiu, o 

proponente terá que apresentar à Autoridade de AIA, no caso presente as Estradas de 

Portugal, SA, assim definido por Despacho do Exmo. Sr. Secretário de Estado do Ambiente, 

o Projecto de Execução e respectivo RECAPE (Anexo A.2 no Tomo III – Anexos 

Técnicos). 

Em Junho de 2008 foi lançado o concurso relativo à Subconcessão do Pinhal Interior, tendo 

sido entregue o processo de concurso relativo ao consórcio ASCENDI (ex-AENOR Pinhal 
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Interior), de onde constou um RECAPE preliminar no qual foram avaliadas as medidas a 

tomar para que fosse dado cumprimento às exigências mencionadas na DIA, tendo 

posteriormente o Consórcio passado à fase de Negociações - “Best And Final Ofert” 

(BAFO). 

O presente RECAPE é deste modo apresentado no âmbito do licenciamento das infra-

estruturas rodoviárias que integram a Subconcessão do Pinhal Interior e incide, tal como foi 

já referido, sobre o Projecto de Execução do IC8 entre o Nó do Montinho e o Nó com a A23, 

tendo sido analisadas as medidas da respectiva DIA.  

No capítulo 4.2 apresenta-se uma síntese das alterações efectuadas ao traçado da Fase de 

Estudo Prévio para Projecto de Execução, acompanhada de uma análise técnica e 

ambiental integrada. 
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3  -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1  -  Localização 

O IC8 entre Proença-a-Nova e a A23, inserido na Subconcessão do Pinhal Interior, localiza-

se na Região Centro (NUT II), concretamente na sub-região (NUT III) do Pinhal Interior Sul e 

no distrito de Castelo Branco. Abrange os concelhos de Proença-a-Nova e Vila Velha de 

Ródão, atravessando as freguesias de Proença-a-Nova e Peral no concelho de Proença-a-

Nova e a freguesia de Fratel no concelho de Vila Velha de Ródão, conforme se pode verificar 

na figura que se segue. 

 

Figura 3 - Localização do Lanço do IC8 – Proença-a-Nova / Perdigão (A23) estudo neste RECAPE. 
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3.2  -  Descrição do traçado 

3.2.1  -  Descrição Geral 

O Itinerário Complementar nº 8 (IC8) integra-se, conforme definido no Plano Rodoviário 

Nacional (PRN), na Rede Nacional Auto-estradas entre o IP1 e o IC2 em Pombal, inserindo-

se na Rede Nacional Complementar no troço inserido na Subconcessão do Pinhal Interior, 

entre Pombal e Castelo Branco (IP2/A23).  

A rede nacional complementar assegura a ligação entre a rede nacional fundamental e os 

centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas infradistrital. Os itinerários 

complementares são as vias que, no contexto do plano rodoviário nacional, estabelecem as 

ligações de maior interesse regional. 

Desta forma, o presente troço do IC8, com cerca de 16,2 km de extensão, desenvolve-se o 

Nó do Montinho (existente e integrado no Lanço IC8: Sertã / Proença-a-Nova), na proximidade 

da Proença-a-Nova, e o Nó de Perdição com a A23 (existente e a reformular), no concelho 

de Vila Velha de Ródão. O eixo projectado desenvolve-se de um modo geral com orientação 

Noroeste - Sudeste, entre Proença-a-Nova e Peral e posteriormente com orientação Poente - 

Nascente, entre Peral e o Nó de Perdigão. 

A zona em que se implanta o traçado tem uma orografia ondulada na zona inicial, até cerca 

do km 10+000, em que predominam as áreas de pinhal. Nesta zona ocorrem a maioria dos 

aglomerados populacionais e das áreas agrícolas no traçado em estudo. Na restante área 

atravessada, entre o km 10+000 e o final do lanço, a orografia é mais acidentada, 

dominando as áreas florestais, com manchas de olival nas encostas do vale do rio Ocreza. 

O “arranque” do traçado do presente lanço coincide com o final do separador central existente 

(do tipo New Jersey) encontrando-se assim na zona de influência do Nó do Montinho.  

Nos primeiros 600 m, aproximadamente, o traçado em estudo sobrepõe-se grosso modo à 

EN241 existente, pelo que se prevê o restabelecimento da EN241 através do 

Restabelecimento 1, com cerca de 1613 m, que se desenvolve ligeiramente a norte do 

existente, contornando o aeródromo de maneira a precaver o alargamento previsto. A 

ligação à EN241-1, onde termina o restabelecimento projectado, é estabelecida através da 

introdução de uma intersecção giratória. Para restabelecer o acesso à povoação de Vale da 
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Balsa foi prevista a introdução do Restabelecimento 1A, com uma extensão de 

aproximadamente 821 m, que ligará à EN241-1 através de um entroncamento de nível. 

Após o restabelecimento da EN241 e até ao seu final, o traçado em estudo desenvolve-se a sul da 

EN241, num corredor paralelo ao desta via e a uma distância dela que varia entre 500 m a 1700 

m. 

Ao km 2+500, sensivelmente, o traçado transpõe a ribeira de S. Gens em Viaduto, dando 

cumprimento à DIA, e entre os km 4+200 e 4+400 localiza-se o Nó de Pedra do Altar, que 

apresenta uma geometria do tipo diamante, estabelecendo a articulação com a rede viária local 

através da EN351 e garantindo a acessibilidade às povoações de Moitas, Espinho Pequeno e 

Pedra do Altar, a norte da via, e às povoações de Picoteira do Monte, Venda Nova e Evendos a 

sul. 

Para além da EN241 restabelecida pelo R1, neste trecho inicial (km 0+000 / Nó de Pedra do 

Altar) é interceptado e restabelecido um caminho rural ao km 1+840, (restabelecimento R2), 

bem como três serventias agrícolas (passagens agrícolas RA1 ao km 1+195, RA2 ao km 

3+142 e RA3 ao km 4+017), todos restabelecidos inferiormente à plena via. 

Após o nó de Pedra do Altar o traçado continua com a orientação geral noroeste – sudeste 

transpondo, cerca do km 6+043, o CM1342 que será restabelecido por passagem superior 

(restabelecimento R5). Este caminho municipal estabelece o acesso à povoação de 

Estevês e faz a ligação entre as EN241 e EN351. Logo a seguir transpõe a ribeira do 

Estevês (km 6+485) através de uma PI especial, de grande dimensão, que assegura uma 

secção muito superior à necessária para o escoamento do caudal para um período de 

retorno de 100 anos, para além de garantir a circulação pedonal, de fauna e de tráfego 

agrícola no interior da sua secção em ambos os sentidos (em ambas as margens da linha 

de água). 

Cerca do km 8+073 o traçado transpõe um afluente da ribeira de Estevês, inflectindo depois 

para sul, ao km 8+600, e transpondo a ribeira do Peral ao km 9+142. Ambas as linhas de 

água serão transpostas através de PI’s especiais com características semelhantes à 

anterior. 

Após a travessia da ribeira do Peral o traçado assume uma orientação oeste – este até à 

proximidade da povoação de Vale de Figueira, fazendo a travessia do rio Ocreza ao km 
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12+000, através de um viaduto com 410 m desenvolvido num único alinhamento recto em 

planta, apresentando uma parábola em perfil longitudinal. 

Neste troço intermédio (Nó de Pedra do Altar / Rio Ocreza) são interceptadas e 

restabelecidas diversas vias existentes, nomeadamente o caminho municipal CM1342 

(km 6+043, restabelecido superiormente à plena via através do restabelecimento R5) e 

um caminho municipal (km 9+690, restabelecido superiormente à plena via através do 

restabelecimento R9). É ainda considerado o atravessamento da via principal em outros 

locais com a introdução de seis passagens agrícolas que asseguram a permeabilidade 

da via neste troço, restabelecendo serventias agrícolas intersectadas (R4 ao km 5+567, 

R6 ao km 7+052 e R7 ao km 7+739, R8 ao km 8+443, RA4 ao km 10+433 e R10 ao km 

11+121).    

Sensivelmente ao km 14+300 o traçado volta a inflectir para sul, contornando por norte a 

povoação de Vale de Figueira e reassumindo a orientação noroeste – sudeste até ao final 

do lanço em estudo. Cerca do km 14+541 o traçado intercepta o CM1357, restabelecendo-o 

através de uma passagem inferior (restabelecimento R11). Este caminho municipal permite 

o acesso às povoações de Vale de Figueira, Marmelal e Montinho, assegurando ainda uma 

ligação entre a EN241 e o IP2. O Nó de Perdigão com a EN23 (antigo IP2) localiza-se entre 

os km 15+500 e 15+700, aproximadamente, apresentando uma tipologia do tipo trompete, 

com o loop a poente da plena via e uma ligação à EN3, do tipo rotunda, localizada a norte 

do nó com a A23. 

Neste troço, para além do restabelecimento do CM1357, o traçado contempla ainda a 

introdução de duas serventias agrícolas (RA5 ao km 12+656, RA6 ao km 13+496). Refere-

se ainda a passagem sobre o antigo IP2 (actual EN3) na zona de influência do nó com a 

A23 definido pelo designado restabelecimento R13 (km 16+081), que atravessa 

inferiormente a plena via 

O traçado termina ao km 16+201, no actual nó com a A23, que será reformulado, sendo 

eliminados os ramos actuais localizados a poente da auto-estrada. Serão reformulados os 

ramos que asseguram a saída e a entrada entre a A23 e o IC8 nos sentidos A23 (norte) – 

Proença-a-Nova e Proença-a-Nova – A23 (Sul). 
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3.2.2  -  Características Geométricas 

As características geométricas do traçado adoptadas para o IC8 apesar de condicionadas 

pela orografia das zonas que atravessa satisfazem a velocidade base de projecto de 90 

km/h. 

• Traçado em planta 

O traçado em estudo atravessa até à proximidade do Peral uma zona em que o relevo se 

apresenta relativamente suave. No entanto, a partir da aproximação às encostas do vale do 

rio Ocreza a orografia torna-se mais acidentada, condicionando o desenvolvimento do 

traçado no seu troço final. 

Não obstante a orografia mais acidentada na segunda metade do traçado, são de um modo 

geral asseguradas características geométricas em planta e em perfil longitudinal com 

valores superiores aos mínimos normais apontados na Norma de Traçado da EP para 

velocidades de base de 90 km/h.  

O traçado em estudo apresenta uma extensão total do eixo de 16201,193 m, sendo a 

análise das características geométricas da plena via efectuada para uma extrensão de 

16000 m. Os restantes 201,193 m são referentes à zona de compatibilização com as 

características geométricas do ramo bidireccional do nó existente (nó com a A23) onde se 

estabelece a inserção da plena via. 

Em termos de traçado em planta, verifica-se que cerca de 46,9% do traçado situa-se em 

alinhamentos rectos, desenvolvendo-se o restante traçado em curva com raios sempre 

superiores a 550 m (mínimo normal apontado na Norma de Traçado para velocidade base de 

90 km/h). As curvas circulares com raio compreendido entre 550 e 700 metros representam 

cerca de 18,6% e as curvas circulares com raio superior a 700 m 34,5%.  

As características geométricas do traçado em planta encontran-se no quadro seguinte: 

Quadro 1 - Características Geométricas do Traçado em Planta 

550 ≤ R < 700 R ≥ 700  rectas 
Extensão (m) % Extensão (m) % Extensão (m) % 

2976,68 18,6 5518,46 34,49 7504,86 46,91 
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• Traçado em perfil longitudinal 

Em perfil longitudinal, verifica-se que as parábolas convexas e côncavas representam 

respectivamente 27,95% e 7,58% da extensão do traçado, apresentando sempre raios 

superiores aos mínimos apontados na Norma de Traçado para velocidade base de 90 km/h 

(8500 m e 4500 m, respectivamente nas curvas convexas e côncavas). Deste modo, todas as 

concordâncias verticais apresentam valores superiores aos raios mínimos normais apontados 

na Norma de Traçado para a velocidade de base de 90 km/h. 

Os trainéis com inclinação superior a 5% e inferior a 5,5% correspondem a 

aproximadamente 9,8% da extensão do traçado. Refere-se contudo que associado a estes 

traineis está prevista a introdução de vias de lentos. 

A análise da estrada em perfil longitudinal baseia-se, fundamentalmente, nos parâmetros 

adoptados para a rasante que, de uma forma resumida, se fazem representar nos Quadros 

seguinte. 

Quadro 2  - Características Geométricas do Traçado em Perfil Longitudinal - Trainéis 

Trainéis (64,47%) 
0% < i ≤ 4% 4% < i ≤ 5% 5% < i ≤ 6% i > 6% 

Extensão (m) % Extensão (m) % Extensão (m) % Extensão (m) % 
8450,10 52,66 323,27 2,02 1566,20 9,79 0 0,0 

 

Quadro 3  - Características Geométricas do Traçado em Perfil Longitudinal - Parábolas 

Parábolas Convexas Parábolas Côncavas 
8500 < R < 12500 12500 < R < 16000 R > 16000 4500 < R < 5500 5500 < R < 7000 R > 7000 

Extensão 
(m) % Extensão 

(m) % Extensão 
(m) % Extensão 

(m) % Extensão 
(m) % Extensão 

(m) % 

2213,34 13,83 205,65 1,29 2053,03 12,83 978,73 6,12 0 0,0 234,50 1,47 

 

• Vias de Lentos 

As vias de lentos foram previstas nos locais seguintes: 

 Sentido Proença-a-Nova / A23 

- Entre o início do traçado e o km 0+700, acrescida de um bisel final de 175 m; 

- Entre os km 12+425 e 14+350, acrescida de um bisel inicial de 100 m e um bisel 

final de 175 m 
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 Sentido A23 / Proença-a-Nova 

- Entre os km 6+350 e 5+075, acrescida de um bisel inicial de 100 m e um bisel 

final de 175 m 

• Perfis transversais tipo  

Os perfis transversais tipo do IC8 apresentam três tipologias: 

 Na secção corrente: faixa de rodagem de 7,5 m, com duas vias de tráfego com 3,75 m, 

e bermas exteriores de 2,5 m pavimentadas, perfazendo um total de 12,5 m de 

plataforma pavimentada; 

 Nos locais onde se encontra prevista via de lentos: faixa de rodagem de 7,5 m, com 

duas vias de tráfego com 3,75 m, via de lentos de 3,5 m no sentido ascendente e 

berma reduzida para 1,50 m. Assim, a largura total da plataforma passará a ser de 

15,0 m; 

 Nas zonas dos nós: faixas de circulação separadas com 4,0 m cada, separador central 

com 2,6 m incluindo bermas interiores com 1,0 m, faixas de aceleração ou de 

abrandamento associadas aos ramos unidireccionais do nó com 3,5 m e com bermas 

exteriores de 2,5 m. 

Para os Nós os perfis transversais tipo previstos são os seguintes: 

 Ramos bidireccionais: 2 faixas de rodagem com 4,0 m cada, separador central com 

0,6 m, bermas esquerdas com 1,0 m e bermas direitas e 2,5 m pavimentadas; 

 Ramos unidireccionais: faixa de rodagem com 4,0 m, berma esquerda com 1,0 m e 

berma direita e 2,5 m pavimentadas; 

 Rotundas: faixa de rodagem de 6,50 m, berma interior de 1,00 m e berma exterior de 

1,50 m, ambas pavimentadas. 

O traçado prevê que as valetas laterais sejam do tipo valeta profunda não revestidas, com 

uma profundidade de 0,80 m e um pano com inclinação de 1:3 (V:H), no lado contíguo à 

berma, e 1:1,5 (V:H) junto ao talude de escavação. Na situação de aterro é considerada 

para além da berma uma largura suplementar de 1,35 m, dos quais 0,75 m se destinam à 

implantação da guarda de segurança e 0,60 m para a concordância com o talude. Prevê-se 

na generalidade banquetas nos taludes de escavação com alturas superiores a 12 m. Para a 
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generalidade das banquetas, nesta fase, considera-se uma largura de 3 m com uma 

inclinação de 8% para o interior da banqueta. 

O valor da sobreelevação a considerar em cada um dos alinhamentos curvos foi 

determinado de acordo com o definido na Norma de Traçado da EP. A transição da 

sobreelevação entre o perfil da secção corrente em recta, a duas águas (com 2,5% / -2,5%), 

e o perfil com inclinação transversal única (2,5% / 2,5%) é realizada linearmente ao longo 

dos últimos 25 m de recta e dos 25 m iniciais de clotóide. A transição para a zona de 

máxima sobreelevação (curva central) é efectuada linearmente no restante desenvolvimento 

da clotóide. No ponto de ligação recta / clotóide resultará então para as inclinações 

transversais os valores de 2,5% e 0,0%. Refere-se que no caso de clotóides pouco extensas 

se considera a transição linear entre o ponto de ligação recta / curva e a curva central.  

O ponto de rotação para a variação das sobreelevações é considerado sobre o eixo com 

excepção das zonas dos nós de ligação onde existe separador central rígido (New Jersey). 

Nestas situações o ponto de rotação da sobreelevação é considerado junto ao separador (a 

base do separador central mantém-se portanto perfeitamente horizontal). 

3.2.3  -  Nós de Ligação 

• Nó de Pedra do Altar 

O Nó de Pedra do Altar, localizado ao km 4+300, apresenta uma tipologia em diamante 

articulado com a EN351 por intermédio das rotundas NPA1 (a norte do IC8) e NPA2 (a sul do 

IC8), ligadas pelo ramo E, bidireccional. Inclui ainda os ramos unidireccionais A e B, 

assegurando respectivamente a saída e a entrada no IC8 para o tráfego que circula no 

sentido Proença-a-Nova / A23, e os ramos C e D assegurando respectivamente a saída e a 

entrada no IC8 para o tráfego que circula no sentido A23 / Proença-a-Nova.  

Os diversos eixos que definem o traçado do nó procuram assegurar características 

geométricas adequadas em todos os seus ramos. Apresentam características em planta 

e em perfil longitudinal cujos valores se encontram dentro dos limites mínimos 

estabelecidos para a velocidade base de 40 Km/h, de acordo com o previsto na “Norma de 

Nós de Ligação da EP” e na “Norma de Traçado da EP”.As características dos ramos são 

apresentadas no quadro seguinte: 
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Quadro 4 - Nó de Pedra do Altar: Principais características geométricas adoptadas em termos de planta e perfil 

longitudinal 

Designação Extensão (m) 
Planta Perfil Longitudinal 

R.mín.  (m) 
Trainéis Curvas Verticais 
i % max Concava R min (m) Convexa R min (m) 

Ramo A 229,32 120 2.2% 1225 1500 
Ramo B 232,67 90 2.9% 2400 1500 
Ramo C 441,90 90 7% 2000 1500 
Ramo D 348,91 110 7% 1100 1500 
Ramo E 361,55 - 8% 900 1500 

 

A introdução de sobrelargura nas curvas circulares está de acordo com a “Norma de Nós de 

Ligação da EP”. O disfarce da sobrelargura é efectuado ao longo das curvas de transição 

(clotóides). 

A sobreelevação considerada nos ramos de ligação varia entre os 2,50% e os 7,00%, sendo o 

seu disfarce efectuado ao longo das clotóides ou, nas zonas condicionadas pelo traçado da 

plena via em que não é possível executar a transição da sobreelevação nas clotóides, a 

transição será efectuada nos alinhamentos curvos à razão de 4,7% em cada 20 metros, 

quando a sobreelevação do ramo já poderá ser diferente  ao da plena via, tal como definido 

pelos  princípios gerais que condicionam a sua introdução e transição, de acordo com o 

referido na “Norma de Traçado da EP”. 

O ponto de rotação para a variação das sobreelevações é considerado sobre o eixo, 

excepto nas situações em que esteja prevista a implantação de guarda rígida. Nestes casos, 

o ponto de rotação será considerado em cada um dos extremos da base daquela guarda, a 

0,30 m do eixo. 

As vias de desaceleração projectadas para a plena via são do tipo paralelo, com excepção 

da via de abrandamento associada ao ramo C (saída da plena via no sentido A23 / Proença-

a-Nova), que é do tipo directo. Foram dimensionadas com base numa extensão total 

aproximada de 150 m, incluindo uma faixa paralela com aproximadamente 100 m de 

extensão e um bisel com a extensão de 50 m. A via associada ao Ramo C (do tipo directo) 

apresenta uma extensão superior à mínima regulamentar para a velocidade de base 

considerada (90 km/h).  
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As vias de aceleração projectadas para a plena via são do tipo paralelo e apresentam 

extensões de aproximadamente de 225 m, incluindo uma faixa paralela com 

aproximadamente 125 m de extensão e um bisel que se desenvolve ao longo de 100 m.  

As vias de aceleração e desaceleração apresentam uma faixa de rodagem com 3,50 m de 

largura, tendo a berma 2,50 m de largura. 

• Nó de Perdigão 

O Nó de Perdigão, localizado no final do lanço em estudo, sensivelmente ao km 15+600, 

tem uma configuração em trompete e os diversos eixos que o definem apresentam 

características em planta e em perfil longitudinal que garantem sempre a velocidade 

base de 40 km/h. Articula o IC8 com a rede viária existente, nomeadamente a EN3, 

através de uma rotunda a construir que estará implantada sobre a EN3, sendo 

assegurado a partir desta o acesso às localidades situadas nas imediações deste Nó. 

Estabelece igualmente a articulação entre a A23 e a EN3.  

O Nó é constituído pelo ramo A+B, bidireccional, apoiado a Norte pela rotunda projectada, e 

dando sequência a Sul aos ramos A e B, que estabelecem respectivamente os 

movimentos de saída e de entrada do IC8 no sentido Proença-a-Nova / Nó da A23, e aos 

ramos C e D, que estabelecem os movimentos de entrada e saída no IC8, respectivamente, 

para o sentido Nó da A23 / Proença-a-Nova. 

Os raios em planta apresentam no ramo B o valor mínimo de 45,00 m. A inclinação longitudinal 

máxima verificada é de 7,00% no ramo A+B, sendo os valores mínimos dos raios das curvas 

côncavas e convexas de 1200 m e de 1500 m, nos ramos A, B e D e nos ramos A+B, C e D 

respectivamente. As características dos ramos são apresentadas no quadro seguinte:- 

Quadro 5 - Nó de Perdigão: Principais características geométricas adoptadas em termos de planta e perfil 

longitudinal 

Designação 
Extensão  

(m) 

Planta Perfil Longitudinal 

R.mín. (m) 
Trainéis Curvas Verticais 
i % max Concava R min (m) Convexa R min (m) 

Ramo A 270,61 45,00 6% 1.200 - 
Ramo B 147,27 45,00 7% 1.200 5.300 

Ramo A+B 933,81 45,00 7% - 1.500 
Ramo C 260,39 70,00 4,3% 1.400 1.500 
Ramo D 276,02 90,00 4,3% 1.200 1.500 
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Foi considerada a introdução de sobrelargura nas curvas circulares de acordo com a “Norma 

de Nós de Ligação da EP”. O disfarce da sobrelargura é efectuado ao longo das curvas de 

transição (clotóides). 

A sobreelevação considerada nos ramos de ligação varia entre os 2,50% e os 7,00%, sendo o 

seu disfarce efectuado ao longo das clotóides ou, nas zonas condicionadas pelo traçado da 

plena via em que não é possível executar a transição da sobreelevação nas clotóides, a 

transição será efectuada nos alinhamentos curvos à razão de 4,7% em cada 20 metros, 

quando a sobreelevação do ramo já poderá ser diferente ao da plena via, tal como definido 

pelos princípios gerais que condicionam a sua introdução e transição, de acordo com o 

referido na “Norma de Traçado da EP”. 

O ponto de rotação para a variação das sobreelevações é considerado sobre o eixo, 

excepto nas situações em que esteja prevista a implantação de guarda rígida. Nestes casos, 

o ponto de rotação será considerado em cada um dos extremos da base daquela guarda, a 

0,30 m do eixo. 

As vias de desaceleração projectadas para a plena via são do tipo paralelo e foram 

dimensionadas com base numa extensão total aproximada de 175 m, incluindo uma faixa 

paralela com aproximadamente 100 m de extensão e um bisel com a extensão de 75 m. A 

via de desaceleração do ramo A+B, na entrada para o ramo D, foi dimensionada com base 

numa extensão total aproximada de 100 m, incluindo uma faixa paralela com 

aproximadamente 50 m de extensão e um bisel com a extensão de 50 m. Considerando que 

a via de desaceleração deste último ramo apresenta inclinações longitudinais no intervalo 

entre os 4 e os 6 %, as suas extensões foram afectadas de factores de correcção devidos à 

inclinação da rasante, deste modo estando em situação de rampa irá assumir 

respectivamente o valor de 0,80. Apresentam uma faixa de rodagem com 3,50 m de largura, 

tendo a berma 2,50 m de largura. 

As vias de aceleração projectadas para a plena via são do tipo paralelo e apresentam 

extensões de aproximadamente de 225 m, incluindo uma faixa paralela com 

aproximadamente 125 m de extensão e um bisel que se desenvolve ao longo de 100 m. A 

via de aceleração do ramo C, na entrada para o ramo A+B, foi dimensionada com base 

numa extensão total aproximada de 150 m, incluindo uma faixa paralela com 

aproximadamente 100 m de extensão e um bisel com a extensão de 50 m.  
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As vias de aceleração apresentam uma faixa de rodagem com 3,50 m de largura, tendo a 

berma 1,50 m de largura. 

• Nó com a A23 

O Nó com a A23, localizado no final do lanço em estudo, sensivelmente ao km 15+600, tem 

uma configuração em trompete e os diversos eixos que o definem apresentam 

características em planta e em perfil longitudinal que garantem sempre a velocidade base de 

40 km/h. O Nó articula o IC8 com a rede viária existente, nomeadamente a A23, sendo 

deste modo reformulado o nó actualmente existente e que fazia a ligação com a EN3. Os 

ramos actualmente existentes, nomeadamente as inserções entre a A23 e a EN3 sentido 

Guarda – Perdigão e Torres Novas – Perdigão, serão desactivados. Os novos ramos 

permitirão o acesso ao IC8 para quem circule na A23, no sentido Guarda – Proença-a-Nova 

e no sentido Torres Novas – Proença-a-Nova. 

O Nó é constituído pelos ramos unidireccionais A e B, que estabelecem respectivamente 

os movimentos de entrada no IC8 no sentido Nó da A23 / Proença-a-Nova e de saída do IC8 

no sentido Proença-a-Nova / Nó da A23. 

Os raios em planta apresentam os valores de 100,00 m e de 190,00 m. Os valores mínimos 

dos raios das curvas côncavas e convexas são de 120 m e de 1500 m, respectivamente, em 

ambos os ramos. As características dos ramos são apresentadas no quadro seguinte: 

Quadro 6 - Nó com a A23: Principais características geométricas adoptadas em termos de planta e perfil 

longitudinal 

Designação 
Extensão  

(m) 

Planta Perfil Longitudinal 

R.mín. (m) 
Trainéis Curvas Verticais 
i % max Concava R min (m) Convexa R min (m) 

Ramo A 322,60 130,00 7% 1.200 1.500 
Ramo B 224,47 70,00 4,64% 1.200 1.500 

 

Não foi considerada a introdução de sobrelargura nas curvas circulares de acordo com a 

“Norma de Nós de Ligação da EP”.  

A sobreelevação considerada nos ramos de ligação varia entre os 5,00% e os 6,50%, no ramo 

A e entre os 2,50% e os 5,50% no ramo B sendo o seu disfarce efectuado ao longo das 

clotóides ou nos terços exteriores da curva circular. No cálculo da sobreelevação foram 
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considerados os princípios gerais que condicionam a sua introdução e transição, de acordo 

com o referido na “Norma de Traçado da EP”. 

Uma vez que estamos em presença unicamente de ramos unidireccionais, o ponto de 

rotação para a variação das sobreelevações é considerado sobre o eixo. 

Para a via de desaceleração do ramo B optou-se pelo prolongamento da via de aceleração 

do ramo B do Nó de Perdigão, sendo deste modo esta via composta unicamente por uma 

faixa paralela, tendo uma extensão total aproximada de 250 m. 

A via de desaceleração apresenta uma faixa de rodagem com 3,50 m de largura, tendo a 

berma 2,50 m de largura. 

A via de aceleração projectada para o ramo A é do tipo paralelo e apresenta uma extensão 

total de aproximadamente 250 m, sendo esta via composta unicamente por uma faixa paralela. 

Apresenta uma faixa de rodagem com 3,50 m de largura, tendo a berma 2,50 m de largura.  

3.2.4  -  Restabelecimentos, Serventias e Caminhos Paralelos 

Com o objectivo de minimizar a perturbação decorrente da construção do IC8, com a 

consequente interrupção dos itinerários mais utilizados, previram-se restabelecimentos das 

vias afectadas de forma a manter as acessibilidades pré-existentes, nomeadamente as 

acessibilidades às explorações agrícolas ou florestais de pequenas a médias dimensões 

abundantes na envolvente do traçado, procurando-se, sempre que possível, minimizar as 

expropriações e melhorar as características das vias a restabelecer. 

Neste lote foram previstos 20 restabelecimentos através de obras de arte do tipo passagem 

superior ou passagem inferior, associados à construção de pequenos trechos de estradas, 

distribuídos da seguinte forma: 

 1 restabelecimento do Tipo I, correspondendo ao restabelecimento da EN3 (antigo 

IP2), com um perfil tipo com faixa de rodagem de 7 m e bermas de 2,5 m (Rest. R13); 

 2 restabelecimentos do Tipo II, correspondendo ao restabelecimento da EN241 e 

EN351, com um perfil tipo com faixa de rodagem de 7 m e bermas de 1,5 m (Rest. R1 

e R3); 
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 3 restabelecimentos do Tipo IV, usado em caminhos municipais e caminhos rurais 

mais importantes apresentando uma faixa de rodagem com 5,5 m e bermas com 0,5 m 

(Rest. R5, R9 e R11).  

 2 restabelecimentos do Tipo V, usado em caminhos rurais onde o tráfego é bastante 

diminuto, têm 4 m de faixa de rodagem e bermas com 0,5 m (Rest. R1-A e R2); 

 12 restabelecimentos do Tipo VI, usado em serventias agrícolas e caminhos paralelos, 

apresentando uma largura total de 4 m (restabelecimentos RA1, RA2, RA3, R4, R6, 

R7, R8, RA4, R10, RA5, RA6, RA7).  

As Rotundas projectadas têm 12 m de raio, apresentando uma faixa de rodagem com 6,5 

m de largura, tendo a berma interior 1,0 m de largura e a berma exterior 2,50 m de largura. 

No Quadro 7 apresentam-se as principais características dos restabelecimentos e obras de 

arte previstas, sendo de referir que a numeração adoptada para os restabelecimentos 

coincide com a das obras de arte respectivas, apresentando-se igualmente as obras de arte 

previstas no âmbito da implantação dos nós. 

Quadro 7  - Principais características dos restabelecimentos e obras de arte previstos 

Designação Via a restabelecer 
Características Geométricas Intersecção com o IP2 

Extensão (m) 
PT Tipo 

IC8 (km) Rest. 
(km) Viés (g) Obra de 

Arte n.º  Largura (m) 
R 1 EN 241 1318 Tipo II 10 0+672 0+175 61,25 PS 1 

R 1 - A Caminho Rural 821 Tipo V 5     
R A1 Serventia Agrícola 267 SA 4 1+194 0+143 100,00 PA 1 
R 2 Caminho Rural  447 Tipo V 5 1+840 0+358 100,00 PI 2 

R A2 Serventia Agrícola 183 SA 4 3+142 0+109 100,00 PA 2 
R A3 Serventia Agrícola 118 SA 4 4+017 0+027 100,00 PA 3 
R 3 EN 351 601 Tipo II 10         
R 4 Serventia Agrícola 280 SA 4 5+567 0+250 100,00 PS 4 
R 5 Caminho Municipal  347 Tipo IV 6,5 6+043 0+198 66,38 PS 5 
R 6 Serventia Agrícola 187 SA 4 7+052 0+107 100,00 PS 6 
R 7 Serventia Agrícola 215 SA 4 7+739 0+114 100,00 PS 7 
R 8 Serventia Agrícola 182 SA 4 8+443 0+076 100,00 PS 8 
R 9 Caminho Municipal  328 Tipo IV 6,5 9+690 0+132 56,19 PS 9 

R A4 Serventia Agrícola 183 SA 4 10+433 0+124 100,00 PA 4 
R 10 Serventia Agrícola 250 SA 4 11+121 0+114 100,00 PS 10 
R A5 Serventia Agrícola 121 SA 4 12+656 0+043 100,00 PA 5 
R A6 Serventia Agrícola 136 SA 4 13+496 0+073 100,00 PA 6 
R 11 Caminho Municipal  377 Tipo IV 6,5 14+541 0+172 100,00 PI 11 

R A7 Serventia Agrícola 110 SA 4 0+625 (RAB 
Nó Perdigão) 0+617 100,00 PA 7 

R 13 EN 3 75 Tipo I 12 16+081 0+040 97,00 PI 13 
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Acresce que foram previstos um total de 25 serventias e caminhos paralelos que 

restabelecem a rede de caminhos agrícolas afectados pela passagem do IC8. Estas 

serventias apresentam uma largura de 4,0 m, incluindo valeta e inclinação longitudinal que 

não ultrapassa os 20,0 %.  

Entre as serventias definidas, a grande maioria não envolve trabalhos de terraplenagem. Assim, 

foram calculados os eixos dos caminhos paralelos que envolvem trabalhos de terraplenagem 

(CP0.9) e das serventias que incluem atravessamentos do IC8, associadas a obras de arte 

(Restabelecimentos A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e Restabelecimentos 4,6,7,8,10).  

3.2.5  -  Obras de Arte Especiais 

No traçado em análise está prevista a execução de um viaduto e uma ponte, o primeiro 

sobre a Ribeira de S. Gens e o segundo sobre o rio Ocreza. As características desses 

viadutos são as seguintes: 

• Viaduto sobre a Ribeira de S. Gens 

O viaduto V1 desenvolve-se entre o km 2+392 e km 2+576, resultando num comprimento 

total de 184 m, sendo a máxima altura entre a rasante e o solo de, aproximadamente, 18 m 

e atravessa a Ribeira de S. Gens.  

Apresenta uma plataforma transversal de uma via com 3,75 m em cada sentido, 2 bermas 

direitas com 2,5 m e 2 passadiços direitos com 1,30 m de largura (largura útil de 0,65 m), até à 

extremidade da viga de bordadura. Nos passeios estão incluídas guardas de segurança, guarda 

corpos e passagens pedonais. A largura total da secção transversal da obra de arte é de 

15,10m. 

O tabuleiro será constituído por um tabuleiro cuja secção transversal consiste numa laje 

vigada composta por 4 vigas pré-fabricadas. A solução construtiva adoptada para a 

execução desta obra consiste na utilização de vigas pré fabricadas de betão armado pré-

esforçado. Este facto aliado à tipologia da secção transversal conduziu a que o tabuleiro 

seja constituído por 7 tramos com 22,0 m + 28,0 m x 5 + 22,0 m, o que perfaz o 

comprimento total de 184,0 m. 
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A solução estrutural adoptada para o tabuleiro (laje vigada composta por 4 vigas pré-
fabricadas) integra-se, assim, no local interessado garantindo uma sensação de esbelteza e 
leveza ao observador. A geometria dos pilares integra-se bem com o tabuleiro da obra de 
arte, e com o meio envolvente, garantindo uma sensação de leveza e transparência, em 
simultâneo com robustez estrutural. 

• Ponte sobre o rio Ocreza 

A Ponte sobre o rio Ocreza desenvolve-se num único alinhamento recto em planta e 
apresentando uma parábola em perfil longitudinal, entre o km 11+955 e o 12+370, 
resultando num comprimento total de 415 m, sendo a máxima altura entre a rasante e o solo 
de, aproximadamente, 80 m e atravessa o rio Ocreza.  

Apresenta uma plataforma transversal de uma via com 3,75 m em cada sentido, 2 bermas 
direitas com 2,5 m e 2 passadiços direitos com 1,30 m de largura (largura útil de 0,65 m), até 
à extremidade da viga de bordadura. Nos passeios estão incluídas guardas de segurança, 
guarda corpos e passagens pedonais. A largura total da secção transversal da obra de arte 
é de 15,10m. 

A ponte tem 3 vãos de 105 m + 190 m + 120 m, o que perfaz o comprimento total de 415,0 
m. Os pilares da ponte, localizados às cotas 118,75 e 140,5, permitem o atravessamento 
desta linha de água sem interferência dos pilares com a linha de águaou com a Albufeira de 
Pracana, cujo NPA é à cota 114. 

A solução estrutural adoptada para o tabuleiro (laje vigada composta por 4 vigas pré-
fabricadas) integra-se, assim, no local interessado garantindo uma sensação de esbelteza e 
leveza ao observador. A geometria dos pilares integra-se bem com o tabuleiro da obra de 
arte, e com o meio envolvente, garantindo uma sensação de leveza e transparência, em 
simultâneo com robustez estrutural. 

3.2.6  -  Drenagem  

Conforme a proveniência, condução e sentido de escoamento das águas, assim se dividiu a 
drenagem em duas partes fundamentais: 

 Drenagem transversal, que inclui as passagens hidráulicas a considerar para o 
restabelecimento das linhas de águas naturais que são interceptadas pela estrada. 
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Estas passagens são constituídas por aquedutos de betão circulares com um diâmetro 
mínimo de 1,00 m para as passagens hidráulicas da plena via e nós e de 0,80 m para 
as passagens hidráulicas dos restabelecimentos e, para secções superiores a 1,50 m, 
utilizaram-se aquedutos com secção quadrangular 2,0 x 2,0 m (box-culvert); 

 Drenagem longitudinal, que inclui o estudo e pormenorização das obras hidráulicas 

que se destinam à drenagem das águas superficiais e internas da plataforma das vias 

e áreas adjacentes. Estas obras são fundamentalmente constituídas por valas, 

valetas, caleiras, colectores e drenos para a drenagem subterrânea. 

Os elementos constituintes da rede de drenagem projectada são os seguintes: 

 Aquedutos de secção circular de betão reforçados com diâmetro interior entre 1,00 m 

e 1,50 m ou de secção quadrada do tipo Box Culvert em betão armado; 

 Drenos longitudinais; 

 Valetas Laterais da Plataforma em Escavação e de Bordadura da Plataforma em 

Aterro; 

 Caleiras no separador; 

 Valas de crista e pé de talude e valetas de banqueta; 

 Descidas de água em talude; 

 Dissipadores de energia e bacias de dissipação; 

 Caixas de visita correntes; 

 Caixas de caleira em separador; 

 Bocas de entrada em recipiente e bocas de entrada e saída em aterros. 

• Drenagem Transversal 

Os principais cursos de água existentes neste lanço do IC8 são o rio Ocreza e as Ribeiras 

de S. Gens, Estevês e do Peral.  

O rio Ocreza e a ribeira de S. Gens são transpostos em viaduto. As ribeiras de Estevês e do 

Peral, assim como a linha de água tributária da ribeira de Estevês interceptada ao km 

8+073, são transpostas através de passagens inferiores especiais, constituídas por 

estruturas de betão armado que, além de assegurarem a função de escoamento da linha de 
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água, possibilitam a circulação pedonal, de fauna e de tráfego agrícola em ambas as 

margens da linha de água.  

Para as restantes linhas de água é prevista, na generalidade, a execução de passagens 

hidráulicas de secção variável, circular ou rectangular, dimensionadas para um período de 

retorno de 100 anos. Apenas foram previstas as secções simples de acordo com as 

recomendações do INAG. 

O número de Passagens Hidráulicas (PH’s) a construir nesta obra é de 83 na secção 

corrente, nós e restabelecimentos, encontrando-se as principais características das PH’s 

resumidas no Quadro 8. Pela análise do Quadro 8, pode-se verificar que as PH’s serão 

constituídas por tubos de betão reforçados com diâmetro interior entre 1.00 m e 1.50 m e 

por quadros de betão armado pré-fabricados de secção quadrada para secções superiores. 

Nas situações em que o caudal a escoar exigia uma secção superior, adoptaram-se PH’s de 

secção quadrada de 2,0 x 2,0 m. Refere-se a introdução de algumas passagens hidráulicas 

com secção superior à necessária e que serão adaptadas para possibilitarem a passagem 

de fauna e indicadas no Quadro 8 como PH/PF.  

Destacam-se ainda as passagens inferiores especiais implantadas em linhas de água com 

caudal considerável (12 m3/s ≤ Q100 ≤ 22 m3/s) apresentando uma secção comercial do tipo 

Matiére 91/64. São obras de arte de grande dimensão que, para além de assegurarem a 

função de escoamento da linha de água, asseguram igualmente as funções de passagem 

agrícola e passagem de fauna, permitindo a circulação pedonal, do tráfego agrícola e da 

fauna em ambas as margens da linha e água. 

Quadro 8 - Passagens hidráulicas consideradas no Lote 7 

Passagem Hidráulica 
Área da Bacia 
Hidrográfica 

(km2) 

Linhas de água 

PH Localiza
ção 

Dimensão 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Desnível 
(m) 

Q100 - Caudal de 
dimensionamento 

(m3/s) 
Denominação 

PH 0.1 0+137 Ø 1.00 0,06 0,88 45,0 0,7 Afluente da Rib.ª 
da Sardezinha 

PH 0.2 0+856 Ø 1.20 0,14 0,47 35,0 2,2 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 0.3/PF 0+999 1.50 x 1.50 0,06 0,53 39,0 1,0 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 1.1 1+189 Ø 1.20 0,20 0,73 41,0 2,7 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 1.2/PF 1+342 1.50 x 1.50 0,05 0,42 31,0 0,8 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 1.3 1+574 Ø 1.20 0,15 0,88 43,0 1,8 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 
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Quadro 8 - Passagens hidráulicas consideradas no Lote 7 

Passagem Hidráulica 
Área da Bacia 
Hidrográfica 

(km2) 

Linhas de água 

PH Localiza
ção 

Dimensão 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Desnível 
(m) 

Q100 - Caudal de 
dimensionamento 

(m3/s) 
Denominação 

PH 1.4 1+768 2.00 x 2.00 0,82 1,75 63,0 7,1 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 1.5 1+884 Ø 1.00 0,03 0,23 24,0 0,9 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 2.1 2+280 Ø 1.00 0,05 0,44 29,0 0,9 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 2.2/PF 2+839 1.50 x 1.50 0,06 0,26 24,0 1,1 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 3.1 3+104 Ø 1.20 0,23 1,10 40,0 2,4 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 3.2 3+186 Ø 1.00 0,04 0,25 26,0 1,1 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 3.3 3+588 2.00 x 2.00 0,46 1,16 38,0 4,8 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 3.4 3+804 Ø 1.00 0,03 0,18 16,0 0,7 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 3.5 3+992 Ø 1.20 0,23 0,71 35,0 3,2 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 4.1 4+401 Ø 1.00 0,04 0,15 18,0 1,1 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 4.2 4+553 Ø 1.00 0,03 0,15 14,0 0,7 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 4.3 4+618 Ø 1.00 Bacia inferior a 0.02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0.3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH 5.1/PF 5+417 1.50 x 1.50 0,05 0,15 12,0 1,5 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PH 5.2 5+864 Ø 1.20 0,29 1,15 56,0 3,1 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PH 5.3 5+936 Ø 1.00 0,04 0,24 21,0 1,2 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PH 6.1 6+302 Ø 1.00 Bacia inferior a 0.02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0.3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PI Especial 6+485 11.42 x 8.04 2,56 2,91 93,0 18,1 Rib.ª do Estêves 

PH 6.2 6+642 Ø 1.00 0,08 0,37 30,0 1,6 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PH 6.3 6+920 1.50 x 1.50 0,16 0,68 26,0 1,9 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PH 7.1/PF 7+168 1.50 x 1.50 0,02 0,16 26,0 0,4 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PH 7.2 7+303 Ø 1.00 0,03 0,19 26,0 0,8 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PH 7.3/PF 7+532 1.50 x 1.50 0,04 0,25 14,0 08 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PH 7.4 7+922 Ø 1.00 0,03 0,13 13,0 0,7 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PI Especial 8+073 11.42 x 8.04 2,23 2,19 77,0 17,7 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PH 8.1 8+239 Ø 1.00 0,02 0,20 26,0 0,5 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PH 8.2 8+349 Ø 1.00 0,08 0,39 37,0 1,6 Afluente da Rib.ª 
do Estêves 

PH 8.3 8+650 Ø 1.00 0,03 0,21 38,0 1,0 Afluente da Rib.ª 
do Peral 

PH 8.4/PF 8+775 1.50 x 1.50 0,13 0,41 22,0 2,0 Afluente da Rib.ª 
do Peral 
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Quadro 8 - Passagens hidráulicas consideradas no Lote 7 

Passagem Hidráulica 
Área da Bacia 
Hidrográfica 

(km2) 

Linhas de água 

PH Localiza
ção 

Dimensão 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Desnível 
(m) 

Q100 - Caudal de 
dimensionamento 

(m3/s) 
Denominação 

PI Especial 9+142 11.42 x 8.04 1,35 1,66 85,0 12,4 Rib.ª do Peral 

PH 9.1 9+278 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
do Peral 

PH 9.2/PF 9+556 1.50 x 1.50 0.13 0,73 31,0 1,6 Afluente da Rib.ª 
do Peral 

PH 9.3 9+755 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
do Peral 

PH 10.1 10+347 Ø 1.00 0,06 0,30 33,0 1,5 Afluente do Rio 
Ocreza 

PH 10.2 10+519 Ø 1.00 0,07 0,52 41,0 1,4 Afluente do Rio 
Ocreza 

PH 10.3 10+904 Ø 1.20 0,16 0,67 31,0 2,8 Afluente do Rio 
Ocreza 

PH 11.1 11+598 Ø 1.00 0,16 0,60 50,0 3,1 Afluente do Rio 
Ocreza 

PH 11.2 11+685 Ø 1.00 0,02 0,18 36,0 0,6 Afluente do Rio 
Ocreza 

PH 11.3 11+794 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente do Rio 
Ocreza 

PH 12.1 12+875 Ø 1.00 0,04 0,32 55,0 1,0 Afluente da Rib.ª 
dos Castelos 

PH 13.1 13+024 Ø 1.20 0,05 0,34 139,0 1,6 Afluente da Rib.ª 
dos Castelos 

PH 13.2 13+193 Ø 1.20 0,06 0,24 26,0 2,0 Afluente da Rib.ª 
dos Castelos 

PH 13.3 13+482 Ø 1.00 0,03 0,13 12,0 0,9 Afluente da Rib.ª 
dos Castelos 

PH 13.4 13+722 Ø 1.00 0,02 0,24 16,0 0,6 Afluente da Rib.ª 
dos Castelos 

PH 13.5 13+819 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
dos Castelos 

PH 14.1 14+070 Ø 1.00 0,02 0,14 26,0 0,6 Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PH 14.2 14+473 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PH 14.3 14+609 Ø 1.00 0,02 0,09 16,0 0,5 Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PH 14.4 14+796 Ø 1.00 0,02 0,13 22,0 0,6 Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PH 14.5/PF 14+913 1.50 x 1.50 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PH 14.6 14+996 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PH 15.1 15+123 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PH 15.2 15+305 Ø 1.00 0,02 0,15 16,0 0,8 Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PH 15.3 15+515 Ø 1.20 0,11 0,50 63,0 2,2 Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

Nó de Pedra do Altar 

PHN1 RAB 0.1 0+181 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Drenagem do 
solo 

PHN1 RE 0.1 -  Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
da Freixada 
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Quadro 8 - Passagens hidráulicas consideradas no Lote 7 

Passagem Hidráulica 
Área da Bacia 
Hidrográfica 

(km2) 

Linhas de água 

PH Localiza
ção 

Dimensão 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Desnível 
(m) 

Q100 - Caudal de 
dimensionamento 

(m3/s) 
Denominação 

PHN1 RB 0.1 0+274 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
da Freixada 

PHN1 RC 0.1 0+279 Ø 1.00 0,02 0,12 10,0 0,4 Drenagem do 
solo 

Nó de Perdigão 

PHN2 RA 0.1 0+096 Ø 1.20 0,11 0,50 63,0 2,1 Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PHN2 RC 0.1 0+250 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Drenagem do 
solo 

PHN2 RC 0.2 0+327 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PHN2RD 0.1 0+144 Ø 1.00 0,07 0,56 66,0 1,4 Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PHN2 RAB 0.1 0+054 Ø 1.00 0,04 0,26 38,0 0,4 Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PHN2 RAB 0.2 0+184 Ø 1.00 Bacia inferior a 0.02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0.3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PHN2 RAB 0.3 0+337 Ø 1.00 Bacia inferior a 0.02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0.3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
das Ferrarias 

PHN2 RAB 0.4 0+650 Ø 1.00 0,03 0,21 38,0 0,9 Afluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PHN2 RAB 0.5 0+760 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
das Ferrarias 

PHN2 RAB 0.6 0+841 Ø 1.00 0,02 0,25 50,0 0,6 Afluente da Rib.ª 
das Ferrarias 

Nó com a A23 

PHN3 RB 0.1 0+059 Ø 1.00 0,04 0,32 26,0 0,9 fluente da Rib.ª 
do Perdigão 

PHN3 RB 0.1 0+182 Ø 1.00 Bacia inferior a 0.02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0.3 m3 /s 
Afluente da Rib.ª 
do Vale do Meio 

Dia 
Restabelecimentos 

PHR1  0.1 0+042 2.0 × 2.0 1,01 1,99 116,0 8,8 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PHR1  0.2 0+312 Ø 1.00 Bacia inferior a 0.02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0.3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PHR1  0.3 0+476 Ø 1.00 0,03 0,12 18,0 0,9 Afluente da Rib.ª 
de Freixedas 

PHR1  0.4 0+975 Ø 1.00 0,04 0,17 12,0 1,0 Afluente da Rib.ª 
de Freixedas 

PHR1A  0.1 0+550 Ø 0.80 Bacia inferior a 0.02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0.3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
de Freixedas 

PHR1A  0.2 0+689 Ø 0.80 Bacia inferior a 0.02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0.3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
de Freixedas 

PHRA2  0.1 0+178 Ø 1.20 0,24 1,10 44,0 2,5 Afluente da Rib.ª 
de S. Gens 

PH R3 0.1/PF 0+103 1.50 x 1.50 0,03 0,24 14,0 0,5 Afluente da Rib.ª 
de Freixedas 

PH R3 0.2 0+181 Ø 1.00 0,06 0,34 24,0 1,1 Afluente da Rib.ª 
de Freixedas 

PH R3 0.3 0+255 Ø 1.00 0,08 0,37 16,0 1,2 Afluente da Rib.ª 
de Freixedas 

PH R3 0.4 0+393 Ø 1.00 Bacia inferior a 0,02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0,3 m3 /s Afluente da Rib.ª 
de Freixedas 
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Quadro 8 - Passagens hidráulicas consideradas no Lote 7 

Passagem Hidráulica 
Área da Bacia 
Hidrográfica 

(km2) 

Linhas de água 

PH Localiza
ção 

Dimensão 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Desnível 
(m) 

Q100 - Caudal de 
dimensionamento 

(m3/s) 
Denominação 

PH R6A 0.1 0+025 Passagem 
Galgável Bacia inferior a 0.02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0.3 m3 /s Drenagem do 

solo 

PHR6A 0.2 0+125 Passagem 
Galgável Bacia inferior a 0.02 km2 adoptou-se o caudal mínimo de 0.3 m3 /s Drenagem do 

solo 

PH R9 0.1 0+030 Ø 1.00 0,08 0,51 2,1 1,2 Afluente da 
Ribeira do Peral 

PH R9 0.2 0+093 Ø 1.00 0,02 0,13 8,0 0,4 Drenagem do 
solo 

PH RotNP1 0.1  Ø 1.00 0,03 0,18 24,0 0,7 
Afluente da 
Ribeira da 
Sarzedinha 

 

• Drenagem Longitudinal 

A drenagem da plataforma é assegurada por um conjunto de obras longitudinais, superficiais 

e internas, que recolherão as águas caídas nas faixas de rodagem e nas bermas e as 

encaminharão para as linhas de água naturais mais próximas de modo a garantir uma maior 

capacidade de diluição dos elementos poluentes e assim preservar a qualidade da água dos 

níveis freáticos, bem como evitar a poluição dos terrenos vizinhos. 

Na definição da localização dos pontos de descarga das águas de escorrência tentou-se, 

sempre que tal se mostrou possível, evitar a colocação de pontos de descargas em zonas 

consideradas como sensíveis, nomeadamente nas zonas de mais vulneráveis do ponto de vista 

dos recursos hídricos subterrâneos, nas faixas de protecção de captações e na Área de 

influência da Barragem da Pracana.  

3.2.7  -  Movimentos de Terras 

No Quadro 10 indicam-se os valores estimados globais para a movimentação de terras, 

verificando-se que o balanço global resulta num excesso de terras da ordem de 40.900 m3. 

Quadro 9  - Estimativa dos movimentos de terras 

Traçado Escavação (m3) Aterro (m3) Balanço Global (m3) 
Plena Via 1424000 1251000 -173000 

Nó de Pedra do Altar 69000 44000 -25000 

Nó de Perdigão 74000 99000 25000 

Nó de com a A23 4100 24000 19900 
Restabelecimentos 93000 114000 21000 

TOTAL 1664100 1532000 40900 
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As escavações a realizar atingirão, regra geral, alturas inferiores a 10 m ao eixo, sendo os 

valores máximos de alturas livres de cerca de 16 m ao eixo e nos taludes. Os aterros 

apresentam que podem ultrapassar os 20 m e serão construídos com materiais oriundos das 

escavações. Não obstante o aproveitamento quase total dos solos a escavar para a realização 

dos aterros, o volume de escavações é superior ao dos aterros, o que leva à existência de um 

excesso de terras. Por esta razão, haverá necessidade de conduzir a vazadouro, a licenciar 

para o efeito, os solos em excesso.  

3.2.8  -  Vedações 

A vedação a utilizar é constituída por uma rede rectangular progressiva com 1,50 m de 

altura, apoiada em postes de madeira. Na parte interior da vedação foi previsto o seu reforço 

com uma rede 10,0 x 10,0 x 0,9 mm, numa altura de 0,50 m, fixada à rede progressiva com 

grampos metálicos. A colocação desta rede será do lado exterior da vedação, prevendo-se a 

sua dobragem na largura de 0,50 m, assim como o seu recobrimento com solos e betão 

pobre, quando em zonas rochosas. Será instalada de ambos os lados da via, contornando 

igualmente os nós, sendo a sua instalação precedida de desimpedimento dos terrenos e sua 

eventual regularização, sempre que a ondulação dos terrenos o justifique. 

3.2.9  -  Tráfego 

De acordo com o Estudo de Tráfego elaborado pela Exacto, Lda., espera-se na plena via do 

troço do IC8 – Proença-a-Nova / Perdigão (A23) os seguintes valores de Tráfego Médio Diário 

Anual (TMDA) para os anos de referência (2013), intermédio (2022) e horizonte (2032). 

Quadro 10  - Evolução prevista para o tráfego médio (TMDA) – Cenário Central 

Sublanço 
2013 2022 2032 

Lig. Pes. Total Lig. Pes. Total Lig. Pes. Total 
Nó do Montinho - Nó de Pedra do Altar 3702 358 4060 4883 432 5315 6390 546 6936 

Pedra do Altar – Nó de Perdigão 4016 358 4374 5282 438 5720 7076 563 7475 
Nó de Perdigão – Nó com a A23 3953 347 4300 5199 428 5628 7011 554 7399 

 

Estima-se que o tráfego no período de entardecer corresponda a cerca de 12,3% do TMD 

de veículos ligeiros e 10,9% do TMD de veículos pesados em todo o lanço. No período 

nocturno estima-se que o tráfego de ligeiros corresponda a 10,1% do TMD de ligeiros e, no 
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caso dos veículos pesados, a 17,6% do TMD deste tipo de veículos. O restante tráfego 

corresponde ao tráfego no período diurno. 

3.2.10  -  Serviços afectados 

O traçado do Lote 7 tem interferências com alguns serviços de entidades. Nas peças 

desenhadas no Volume 16 do Projecto de Execução – Serviços Afectados estão 

cartografadas as interferências a seguir descritas: 

 Interferência com duas condutas de abastecimento de água de Ø 63 e Ø 160 ao km 

0+672 da plena via;  

 Interferência com uma conduta de abastecimento de água de Ø 160 ao km 4+775 da 

plena via (ao longo da EN351);  

 Interferência com uma ETAR projectada (em fase de consignação) da empresa Águas 

do Centro, ao km 6+500 da plena via (na zona da PIE1);  

 Interferência com uma conduta de distribuição de água em alta, da empresa Águas do 

Centro, ao km 14+540 da plena via (Restab. 11). 

3.2.11  -  Estaleiros, Área de Apoio e Acessos de Obra Previstos 

Segundo informação fornecida pela Subconcessionária, prevê-se a instalação de dois 

estaleiros provisórios de apoio à obra do Lote 7, um localizado sensivelmente ao km 4+500 

do lado direito da via e o outro situado aproximadamente ao km 16+000 (Figura 4). O 

primeiro estaleiro está situado em área ocupada por matos, enquanto o segundo encontra-

se sobre uma área de eucaliptal. Estas áreas encontram-se livres de condicionantes, tal 

como se pode observar no desenho de Condicionantes à Implantação de Estaleiros e 

outras infra-estruturas de apoio à obra apresentado no Tomo V – Cláusulas Ambientais a 

integrar no caderno de encargos da obra, dando cumprimento ao Ponto B do Anexo à DIA. 

Para o Lote 7 estão previstas áreas de vazadouro que foram igualmente representadas no 

desenho Carta de Condicionantes à Implantação de Infra-estruturas de Apoio de Obra 

(apresentada no Tomo V). Pela observação do referido desenho, das quatro áreas de 

vazadouro propostas apenas o vazadouro localizado aproximadamente ao km 1+000 
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interfere com condicionantes, mais concretamente com uma área de Reserva Ecológica 

Nacional, verificando-se contudo que aquele local já se encontra artificializado devido à 

existência do aeródromo de Proença-a-Nova. Em conversações com a Câmara Municipal de 

Proença-a-Nova, a Subconcessionária foi informada da possibilidade de se reutilizar as 

terras sobrantes do Lote 7 na beneficiação e alargamento da actual pista do aeródromo, 

razão pela qual surgiu a localização de um vazadouro naquele local. 

Na fase de construção, a selecção de eventuais novos locais de estaleiro, locais de 

empréstimo e depósito de terras deverá ser realizada com base na Carta de 

Condicionantes à Implantação de Infra-estruturas de Apoio de Obra, apresentada no 

Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no caderno de encargos da obra, que orientou 

igualmente a instalação das áreas de estaleiro e vazadouro necessárias. 

Em termos de acessos a utilizar durante a obra, e de acordo com informação da 

subconcessionária, o acesso principal far-se-á pela EN251 e EN3, utilizando-se 

complementarmente a EN 351, o CM1357, bem como diversos caminhos rurais para aceder 

às progressivas frentes de obra. Assim, não se prevê a necessidade de abertura de novos 

acessos, a qual, a acontecer, deverá respeitar o desenho da Carta de Condicionantes à 

Implantação de Estaleiros e outras Infra-estruturas de Apoio de Obra, onde se integram 

todas as áreas condicionadas definidas na DIA, que não poderão ser afectadas. 
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Figura 4  - Localização prevista para a instalação do Estaleiro. 
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3.2.12  -  Projectos Associados e Complementares 

Refere-se como projectos associados e complementares os projectos de requalificação e 

exploração dos restantes lanços do IC8, nomeadamente do Lote 21, Sertã / Proença-a-Nova, 

adjacente ao Lote 7, bem como todos os outros lotes do IC3 e das diversas estradas nacionais 

e regionais que integram a Subconcessão do Pinhal Interior, sujeitos a estudos ambientais 

independentes. 
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4  -  ANÁLISE DE CONFORMIDADE COM A DIA 

4.1  -  Introdução 

O presente capítulo tem por objectivo demonstrar a Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução e dos estudos desenvolvidos nos termos do definido no Anexo à Declaração de 

Impacte Ambiental. Na DIA (Anexo A.1 do Tomo III – Anexos Técnicos), datada de Abril 

de 2005, foram apresentados alguns condicionamentos a serem considerados no Projecto: 

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental do Projecto “IC8 – Proença-a-Nova / IP2”, que 

decorreu em fase de Estudo Prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental 

favorável à Solução B, condicionada ao atravessamento da ribeira de S. Gens em 

viaduto e à implementação das medidas de minimização e programas de 

monitorização constantes Anexo à presente DIA. 

2. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no caderno de 

Encargos da obra. 

3. A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com esta DIA deve ser 

efectuada pela Autoridade de AIA, previamente à emissão, pela entidade 

competente, da autorização do Projecto de Execução. 

4. Os relatórios de monitorização devem ser apresentados à autoridade de AIA, 

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

No Anexo à DIA, são sugeridas alterações ao projecto e estudos a desenvolver em Projecto 

de Execução, e são apresentadas medidas gerais, medidas específicas para alguns 

descritores e directrizes para os planos de monitorização, a integrar no RECAPE. 

No Quadro que se segue apresentam-se na primeira coluna as medidas que integram o 

Anexo à Declaração de Impacte Ambiental, designadas por DIA.x, tendo em consideração a 

ordem apresentada na DIA. A segunda coluna tem por objectivo constituir um guia para a 

verificação da conformidade onde se indicam os documentos, estudos, cláusulas 

ambientais, ou volumes do Projecto, que através da sua consulta e leitura, demonstram a 

Conformidade Ambiental do Projecto de Execução em estudo. Deste modo, pretende-se 

contribuir para, de algum modo, auxiliar o trabalho da Comissão de Avaliação no percurso 

através dos diversos documentos que integram o processo. 
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A) Condicionantes da DIA 
DIA A.1 - Atravessamento da ribeira de S. Gens em viaduto. • RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 3.2.5 e 4.4.1.1) 

• PE – Volume 18 (Obras de Arte Especiais) 
B) Medidas de minimização para estaleiros, áreas de depósito e de empréstimo de terra 
DIA B.1 - Apresentação dos locais previstos para implantação de estaleiros, implantação de 

depósitos e áreas de empréstimos de terras, ou cartografia com as condicionantes à sua 
localização. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 3.2.12 e 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA B.2 - Os locais destinados à instalação de estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito 

deverão situar-se fora de áreas classificadas, matos e linhas de água, em leitos de cheia, 
zonas preferenciais de recarga de aquíferos, áreas classificadas como RAN e REN, solos 
de boa aptidão agrícola e áreas com ocupação florestal. Os estaleiros devem ser 
localizados o mais afastados possível dos núcleos urbanos ocorrentes na área em estudo. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 3.2.12 e 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA B.3 - Deverá proceder-se à dissimulação dos estaleiros com recurso a barreiras vegetais ou 
tapumes adequados. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA B.4 - Os estaleiros deverão ser equipados com meios de combate a fogos florestais, de forma a 

eliminar eventuais focos de incêndio resultantes das actividades relacionadas com a 
construção. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA B.5 - As áreas afectas aos estaleiros e depósito de materiais deverão ser correctamente 

delimitadas e Sinalizadas, não devendo ocupar terrenos não expropriados ou autorizados. 
• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA B.6 - No que diz respeito à constituição de aterros para terras de escavação, considera-se que 

deverão ser procuradas áreas de exploração de inertes abandonadas, ou outras similares 
a requerer recuperação paisagística. Depois de criados, os depósitos devem ser objecto de 
uma recuperação paisagística, como forma de minimização do seu impacte sobre a 
envolvente. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
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DIA B.7 - A contaminação química e biológica provocada pelas águas residuais nos estaleiros e 
oficinas, poderá ser controlada através da instalação de um sistema adequado de 
tratamento das águas residuais ou, alternativamente, através da drenagem dessas águas 
para o sistema de águas residuais local. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA B.8 - Não deve ser permitida a lavagem da maquinaria em zonas que não sejam destinadas 
para o efeito, as quais deverão ser devidamente sinalizadas. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA B.9 - Todas as operações de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, bem como o 

manuseamento de óleos, lubrificantes e o abastecimento de combustíveis ou outras 
substâncias químicas passíveis de provocar contaminação das águas subterrâneas, 
deverão ser realizadas em locais apropriados devidamente impermeabilizados. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA B.10 - Aquando da conclusão da obra, deverá assegurar-se a desactivação total da área afecta à 
obra, com remoção de instalações, de equipamentos, de maquinaria de apoio à obra e de 
todo o tipo de materiais residuais da mesma, bem como proceder-se à recuperação dos 
terrenos ocupados e à reparação de todas as vias utilizadas durante a construção do lanço 
rodoviário. Deverá promover-se a reposição dessas zonas no seu estado anterior, por 
meios de medidas de descompactação e arejamento dos solos e/ou cobertura com terra 
vegetal. Dever-se-á efectuar a escarificação de áreas coImatadas (devido, por exemplo, à 
presença de estaleiros), para restabelecimento das zonas de infiltração e de recarga de 
aquíferos. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA B.11 - Deverá proceder-se à recolha, armazenagem, transporte e destino final adequado dos 
óleos usados nos veículos e máquinas afectos à obra e dos resíduos sólidos produzidos na 
construção 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA B.12 - A circulação de viaturas afectas à obra deve ser interdita em áreas de infiltração máxima e 

em áreas de regadio. 
• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA B.13 - A instalação das centrais de betão e de asfalto betuminoso deverá ser efectuada tendo em 

consideração um eficaz sistema de controlo das emissões de poluentes, através da 
instalação de filtros. Também a sua localização deverá ser planeada, de modo a afastar-se 
o mais possível de habitações. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.2) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
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C) Medidas de minimização por Descritor 
Sistemas Ecológicos 
DIA C.1 - Deverão apresentar-se medidas que minimizem a afectação dos povoamentos de olival puro 

e matos autóctones, que ocorrem nas encostas a serem atravessadas com a Ponte sobre o 
rio Ocreza, nomeadamente durante a fase de construção. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo F1 - Estudo de 

Minimização dos Impactes nos Sistemas Ecológicos - 
Relatório) 

• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 
Caderno de Encargos da Obra 

• PE – Volume 18 (Obras de Arte Especiais) 
DIA C.2 - Relativamente à ocorrência de Rato Cabrera (Microtus cabrerae), deverá ser demonstrado, 

inequivocamente, a presença ou ausência do referido micromamífero.  
• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.5 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo F1 - Estudo de 

Minimização dos Impactes nos Sistemas Ecológicos – 
Relatório; Anexo F2 - Relatório de prospecção do Rato de 
Cabrera e Quirópteros) 
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DIA C.3 - Relativamente aos morcegos e uma vez que não foi realizado trabalho de campo, deverá 
efectuar-se o seguinte procedimento: 

 Pesquisar abrigos num raio de 200 m na envolvente do traçado e caso se 

verifique a sua presença caracterizar a situação de referência relativamente à 

localização (e importância) dos abrigos identificados (e.g. minas, grutas, 

construções, árvores).  

 Incluir os morcegos no Programa de Monitorização. 

 Caso a via se situe a menos de 5 km de abrigos de importância nacional ou 

caso venham a ser encontrados abrigos desta importância no decorrer do 

trabalho de campo, a situação deverá ser discutida com o ICN. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.5 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo F1 - Estudo de 

Minimização dos Impactes nos Sistemas Ecológicos – 
Relatório; Anexo F2 - Relatório de prospecção do Rato de 
Cabrera e Quirópteros) 

• RECAPE - Tomo IV – Plano Geral de Monitorização 
(Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos) 

DIA C.4 - Vedação da via - a via será vedada com rede de malha progressiva, como é obrigatório nas 
estradas desta categoria. Nos locais próximos das passagens hidráulicas e/ou passagens 
inferiores e superiores, a vedação da via deve ser colocada em ângulo inferior a 180º, para 
permitir o encaminhamento dos animais para as referidas passagens. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 3.2.8 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo F1 - Estudo de 

Minimização dos Impactes nos Sistemas Ecológicos – 
Relatório) 

DIA C.5 - Passagens para a fauna - as passagens hidráulicas deverão, para o efeito, ter um arranjo 
específico, nomeadamente através da colocação de barreiras, redes ou sebes vegetais 
oblíquas à estrada, que conduzam os animais para a passagem e providenciem certa 
protecção no exterior desta. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.5 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo F1 - Estudo de 

Minimização dos Impactes nos Sistemas Ecológicos – 
Relatório) 
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Recursos Hídricos 
DIA C.6 - Na zona de maior vulnerabilidade à poluição, em termos de recursos hídricos subterrâneos, 

não deverá ser efectuado o lançamento dos efluentes provenientes da via, devendo ser 
conduzidos para jusante dessas zonas. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.4 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo D1 – Estudo 

de Minimização dos Impactes nos Recursos Hídricos – 
Relatório) 

DIA C.7 - No atravessamento do rio Ocreza os pilares da Ponte deverão ser colocados acima do 
NPA da Albufeira de Pracana.  

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.4 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo D1 – Estudo 

de Minimização dos Impactes nos Recursos Hídricos – 
Relatório) 

• PE – Volume 18 (Obras de Arte Especiais) 
DIA C.8 - Os pilares dos viadutos não devem ser colocados no leito menor dos cursos de água, nem 

nas suas margens. 
• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.4 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo D1 – Estudo 

de Minimização dos Impactes nos Recursos Hídricos – 
Relatório) 

• PE – Volume 18 (Obras de Arte Especiais) 
DIA C.9 - No atravessamento dos cursos de água devem ser privilegiadas soluções que não 

artificializem o leito e as margens dos cursos de água, devendo recorrer-se a soluções 
biofísicas.  

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.4 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo D1 – Estudo 

de Minimização dos Impactes nos Recursos Hídricos – 
Relatório) 

• PE – Volume 18 (Obras de Arte Especiais) 
DIA C.10 - As PH deverão garantir a continuidade da linha de água a montante e a jusante, em termos 

de funcionamento hidráulico e as margens deverão ser objecto de recuperação e instalada 
a vegetação característica da galeria ripícola. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.4 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo D1 – Estudo 

de Minimização dos Impactes nos Recursos Hídricos – 
Relatório) 

• PE – Volume 7 (Drenagem) 
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DIA C.11 - Deverão restabelecer-se todas as linhas de água intersectadas pela via, recorrendo a 
sistemas de drenagem eficazes, tendo em consideração o aumento de caudais por 
acréscimo da área impermeável, ou seja, por diminuição da infiltração e aumento do 
escoamento. 

 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.4 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo D1 – Estudo 

de Minimização dos Impactes nos Recursos Hídricos – 
Relatório) 

• PE – Volume 7 (Drenagem) 
DIA C.12 - Deverá estabelecer-se um programa de limpeza periódica dos órgãos de drenagem, 

diminuindo os efeitos negativos do eventual assoreamento das passagens hidráulicas. 
• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.4 e 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA C.13 - Deverá proceder-se à inventariação das captações existentes, por forma a garantir a sua 

adequada exploração e, simultaneamente, permitir a obtenção de dados fundamentais 
sobre as características das captações e dos aquíferos explorados, designadamente 
informação sobre os caudais extraídos e respectivos usos da água, incluindo a recolha de 
amostras e a determinação da qualidade das águas subterrâneas. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.4 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo D2 – 

Inventário dos Pontos de Água – Relatório) 

DIA C.14 - Deverão utilizar-se barreiras temporárias para recolha dos sólidos em suspensão durante a 
fase de construção, por exemplo confeccionadas com tecido ou tela e instaladas ao Iongo 
da base de taludes susceptíveis à erosão, ou próximo de cursos de água sujeitos à 
contaminação. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.4 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo D1 – Estudo 

de Minimização dos Impactes nos Recursos Hídricos – 
Relatório) 

• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 
Caderno de Encargos da Obra 

DIA C.15 - Deverá prever-se, no projecto de drenagem, a descarga das águas de escorrência da via 
de modo disperso, ou seja, o escoamento das águas de pequenos trechos deve ser, 
sempre que possível, encaminhado para as várias linhas de água atravessadas ou valas, 
de modo a serem evitadas situações de concentração muito grande de lançamentos num 
número reduzido de locais. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.4 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo D1 – Estudo 

de Minimização dos Impactes nos Recursos Hídricos – 
Relatório) 

• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 
Caderno de Encargos da Obra 

• PE – Volume 7 (Drenagem) 
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Geologia e Geomorfologia 
DIA C.16 - Deverá estudar-se a possibilidade de se introduzir um viaduto entre, sensivelmente, o km 

14+950 e 15+500, dada à dimensão do aterro em causa. • RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.2 e 4.4.1.3) 

DIA C.17 - Deverão apresentar-se e caracterizar-se, de acordo com os resultados do Estudo 
Geológico e Geotécnico, as soluções a implementar para cada talude (quer de aterro quer 
de escavação), salientando-se quais as medidas adoptadas, de modo a minimizarem-se as 
situações de instabilidade detectadas. Deverão privilegiar-se soluções de contenção de 
aterros e escavações que não agravem significativamente as suas dimensões e que 
permitam a sua recuperação paisagística. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.2 e 4.4.1.3) 
• PE - Volume 3 (Estudo Geológico e Geotécnico) 

DIA C.18 - Deverão identificar-se, caso existam, as situações em que será necessário recorrer ao uso 
de explosivos, devendo-se prever meios de aviso às populações. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.2 e 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE - Volume 3 (Estudo Geológico e Geotécnico) 

DIA C.19 - Dado o porte e extensão das escavações e aterros previstos, é provável a ocorrência de 
alguns problemas de instabilidade, pelo que deve colocar-se especial cuidado na 
manutenção e eventual posterior reforço das estruturas de protecção, bem como na 
monitorização da obra, nomeadamente do revestimento vegetal, limpeza dos órgãos de 
drenagem, controlo da erosão e manutenção dos taludes. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.2 e 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

Solos e Uso do Solo 
DIA C.20 - Deverá estudar-se a possibilidade de atravessar o vale entre o km 7+600 e 8+000 

totalmente em viaduto (aumentando a extensão do Viaduto B2), de forma a minimizar a 
afectação da mancha de vinha elou pomar e de sistemas culturais e parcelares complexos. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 

DIA C.21 - Deverá estudar-se a possibilidade de se prolongar o Viaduto B4 até ao km 15+200 de 
forma a minimizar as manchas de culturas anuais. • RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 

DIA C.22 - Adoptar, entre Moitas e Peral, soluções que minimizem a afectação dos usos de solo dado 
que se está perante a principal área agrícola do corredor em estudo. • RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 

DIA C.23 - Deverá evitar-se dar início à fase de obra na época das colheitas, em particular no que se 
refere à azeitona e culturas cerealíferas, devendo programar a construção da via de forma 
a Interferir o menos possível com a actividade agrícola e agro-fIorestal.  

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
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DIA C.24 - A movimentação das terras deverá ser executada preferencialmente no período de Maio a 
Setembro. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.32) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA C.25 - Deverá minimizar-se a afectação e corte das propriedades interferidas, ajustando-se o 

traçado, sempre que possível, aos limites da propriedade, minimizando a criação de 
parcelas sobrantes e/ou inviáveis. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA C.26 - Deverá proceder-se à reposição das ligações interceptadas através dos respectivos 

restabelecimentos, a qual deverá ser célere e atempada, de modo a minimizar o efeito de 
barreira. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA C.27 - A desmatação, a destruição de coberto vegetal e o corte de arvoredo deverá ser feito 

exclusivamente nas áreas relativas à faixa de ocupação da plataforma e taludes.  
• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA C.28 - Todas as áreas florestais afectadas deverão ser recuperadas, recorrendo à reflorestação 

com espécies adequadas à região. 
• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE – Volume 9 (Projecto de Integração Paisagística) 

DIA C.29 - Deverá proceder-se à plantação dos taludes com espécies florestais adequadas à região e 
resistentes ao fogo, devido ao elevado risco de incêndio florestal da região. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE – Volume 9 (Projecto de Integração Paisagística) 

DIA C.30 - Proceder à limpeza das linhas de água em caso de obstrução total ou parcial, e 
implantação de um sistema de drenagem eficaz nos aterros e escavações durante a fase 
de construção, evitando assim riscos de inundação. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
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Ordenamento do Território 
DIA C.31 - Dada a interferência directa com a EN 241 no inicio do traçado, única via de ligação entre a 

área em estudo e as sedes dos concelhos em apreço, recomenda-se que o desvio previsto 
seja construído e entre em funcionamento antes do inicio da construção do lanço.  

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE – Volume 9 (Projecto de Integração Paisagística) 

DIA C.32 - Antes do inicio da construção, deverá promover-se a divulgação de toda a informação 
pertinente associada ao empreendimento, por forma a alertar a população para as 
potenciais alterações e desorganização urbana que ocorrerão durante a fase de 
construção. Para o efeito, deverá ser distribuída informação sobre o traçado, o tempo 
previsto de duração das obras e indicado um interlocutor específico para esclarecer 
eventuais dúvidas e receber reclamações. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE – Volume 9 (Projecto de Integração Paisagística) 

DIA C.33 - Dados os impactes previstos na rede viária da região, durante a construção, deverá 
proceder-se a diligências visando definir um programa de percursos alternativos, bem 
sinalizados, contribuindo para um tráfego fluido e seguro, quer para os peões, quer para os 
condutores. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE – Volume 9 (Projecto de Integração Paisagística) 

DIA C.34 - Por forma a salvaguardar potenciais interferências com infra-estruturas de abastecimento, 
deverá o proponente da obra contactar todas as entidades proprietárias e/ou 
concessionárias das redes públicas e de abastecimento, para que atempadamente se 
preveja e projecte o seu desvio ou outras intervenções necessárias. Deverá ainda 
proceder-se ao restabelecimento atempado de todas as infra-estruturas interferidas ou 
acidentalmente afectadas durante a construção do lanço. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE – Volume 9 (Projecto de Integração Paisagística) 

DIA C.35 - Nas áreas de olival, a área de trabalho deverá ser limitada ao estritamente necessário, por 
forma a minimizar a interferência com as espécies arbóreas existentes em redor da 
plataforma. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE – Volume 9 (Projecto de Integração Paisagística) 

DIA C.36 - Deverão reduzir-se ao mínimo necessário as frentes de obra e as áreas de apoio, de modo 
a evitar a dispersão pelo território de efeitos negativos associados às actividades de 
construção. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE – Volume 9 (Projecto de Integração Paisagística) 
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Componente Social 
DIA C.37 - Antes do inicio da construção do lanço em apreço deverão ser desenvolvidos esforços por 

forma a informar previamente as populações das áreas a serem afectadas pelas obras 
sobre o objectivo, natureza, localização (esboço esquemático) e duração prevista das 
obras. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA C.38 - Durante a construção, a afectação de serviços (electricidade, água, saneamento básico) e 
a realização de determinadas actividades de obra geradoras de grande desconforto (por 
ex. utilização de explosivos) deverá também ser comunicada à população, com a devida 
antecedência, com indicação do período e duração prevista da afectação, que permita aos 
utentes aumentar a percepção de controle e gerir a situação de incomodidade no seu 
quotidiano. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA C.39 - Caso se verifique que existem edifícios que poderão sofrer danos directamente 
relacionados com os trabalhos de construção, deverá o dono da obra proceder à adopção 
das seguintes medidas de minimização:  

- vistoria prévia, com adequado relatório, ficha de caracterização e registo fotográfico; 
- monitorização eficaz e regular dos edifícios; 
- identificação clara de um interlocutor privilegiado a quem as pessoas afectadas se 

possam dirigir; 
- reparação atempada dos danos identificados como directamente associados à 

construção do empreendimento. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA C.40 - Visando minorar a incomodidade para as populações decorrente da construção da via, 
deverão ser preferencialmente utilizados métodos construtivos compatíveis com a área em 
causa, especialmente na proximidade de áreas habitadas. De igual modo, nos locais 
próximos de zonas habitadas deverá privilegiar-se o período diurno para a execução dos 
trabalhos, principalmente nas zonas consideradas mais sensíveis ao ruído. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA C.41 - Deverá ainda ser montado um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e 
reclamações, de modo a permitir aferir o grau de incomodidade percepcionado pela 
população residente e equacionar a necessidade de implementação de novas medidas 
mitigadoras. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
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DIA C.42 - Por forma a evitar condicionamentos à circulação rodoviária, deverá ser limitada, tanto 
quanto possível, a interferência, quer em termos físicos quer em termos temporais, com 
essa estrutura viária. Para tal, deverá prever-se o acesso e transporte de materiais aos 
locais de obra através de ligações rodoviárias de menor circulação, acautelando-se assim 
a segurança e fluidez da circulação nas vias mais importantes. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA C.43 - Definir uma correcta gestão do tráfego de veículos pesados ligados à obra, no sentido da 
sua restrição nos períodos críticos e recorrendo a percursos alternativos. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA C.44 - Deverá ser elaborado um plano de desvios e percursos alternativos, para o qual deverão 
ser consultadas as autarquias da área de interesse do projecto. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA C.45 - O esquema de acessibilidades que irá vigorar durante a obra deverá ser objecto de 

adequada e atempada publicitação, nomeadamente através da distribuição de folhetos 
informativos à população. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA C.46 - Após a conclusão da obra, as vias rodoviárias Interferidas deverão ser recuperadas de 
forma a não prejudicar a circulação local e a não penalizar as autarquias. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA C.47 - Devem ser executados também todos os restabelecimentos previstos no Estudo 

Rodoviário, e caso se constate que o número de restabelecimentos previstos se mostra 
insuficiente deverá ser equacionada a criação de novos restabelecimentos alou caminhos 
paralelos. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 3.2.4, 4.2.8 e 
4.4.1.3) 

• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 
Caderno de Encargos da Obra 

• PE - Volume 6 (Restabelecimentos, Serventias e Caminhos 
Paralelos) 
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Ruído 
DIA C.48 - Deverá apresentar-se um estudo de ruído que devera ter em atenção o seguinte: 

- uma avaliação rigorosa dos impactes, na fase de construção e na fase de exploração, 
em todas as situações sensíveis existentes e previstas, para o ano inicio de exploração, 
um ano intermédio e ano horizonte de  projecto, no período diurno e no período 
nocturno, fundamentada com a apresentação de previsões de níveis sonoros 
decorrentes da implantação do projecto e contabilizando as fontes sonoras existentes; 

- a classificação acústica ("zona mista" ou "zona sensível"), que o município entretanto 
venha a adoptar para as zonas. Para o efeito devem ser consultadas as autarquias 
competentes, por forma a articular o Projecto com os critérios e directrizes de 
classificação dessas autarquias. Na ausência da classificação acústica, deverá ser tido 
em conta o referido no documento "Directrizes para a Elaboração de Planos de 
Monitorização de Ruído de Infra-Estruturas Rodoviárias e Ferroviárias", disponível em 
www.iambiente.pt, que traduz, no seu ponto 6, o entendimento do Instituto do Ambiente 
sobre a conformidade com a legislação; 

- tipologia, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas, atendendo às 
características do Projecto de Execução, com indicação da sua eficácia quer ao nível 
do piso térreo quer ao nível do(s) piso(s) superior(es) do(s) edifício(s), tendo em conta 
que os limites legislados se reportam ao ruído ambiente exterior; 

- as medidas de minimização a implementar deverão garantir o cumprimento dos limites 
regulamentados (nº 3 do Artº 4° do RLPS). 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.6 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo E1 – Estudo 

de Minimização dos Impactes no Ambiente Sonoro - 
Relatório) 

• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 
Caderno de Encargos da Obra 

Qualidade do Ar 
DIA C.49 - Devem ser tomadas medidas especiais de protecção contra a emissão de poeiras durante 

a execução das obras, em especial nas zonas contíguas com actividades agrícolas e 
núcleos habitados. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
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Património 

DIA C.50 - Para o elemento patrimonial (15) - Poço com Engenho, deverá efectuar-se o seu registo 
gráfico, fotográfico e respectiva memória descritiva. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.7 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo G2 - Relatório 

dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA C.51 - Para os elementos (21) - Cruzeiro e (33) - Formação natural “Castelos” preconiza-se a 
instalação de uma vedação em seu redor, durante a construção da via, de modo a que não 
sejam danificados e mantenham a sua funcionalidade. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.7 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo G2 - Relatório 

dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA C.52 - Deverá proceder-se a uma cuidadosa prospecção sistemática, devendo o traçado ser 
afastado, tanto quanto possível, dos locais com interesse arqueológico que então vierem a 
ser detectados. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.7 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo G2 - Relatório 

dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 

DIA C.53 - Deverá efectuar-se o acompanhamento arqueológico da obra nas fases de instalação de 
estaleiros, abertura de caminhos de acesso, decapagens, desmatações, escavações e 
aterros. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.7 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo G2 - Relatório 

dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA C.54 - Deverá efectuar-se a pesquisa bibliográfica e documental aprofundada do corredor 

seleccionado, nomeadamente a consulta do “Corpus de Megalitismo das Beiras”, de Vera 
Leisner (1998), bem como dos dados mais recentes sobre as gravuras rupestres do Alto 
Tejo. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.7 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo G2 - Relatório 

dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica) 

DIA C.55 - Deverá proceder-se á prospecção sistemática especificamente orientada para a detecção 
de arte rupestre, nas margens do Rio Ocreza a serem afectadas pelo empreendimento. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.7 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo G2 - Relatório 

dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica) 
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DIA C.56 - Deverá efectuar-se a prospecção sistemática das áreas a afectar pelo projecto, áreas a 
afectar no decurso da obra e ainda as correspondentes ao restabelecimento da rede viária, 
à construção e/ou melhoria dos acessos à obra, aos estaleiros, aos locais de empréstimo e 
depósito de inertes. Os resultados obtidos e as eventuais medidas de minimização daí 
decorrentes deverão ser apresentados ao IPA sob a forma de Relatório. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.7 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo G2 - Relatório 

dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica) 

DIA C.57 - Desde que possível e sempre que se preveja a afectação de qualquer vestígio 
arqueológico, deve ser prevista a ripagem da via dentro desse corredor, antes de serem 
propostas quaisquer outras medidas de minimização intrusivas, como sondagens 
arqueológicas ou a escavação em área. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.7 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo G2 - Relatório 

dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica) 

DIA C.58 - A Equipa de Arqueologia que realizar os trabalhos, na fase anterior à apresentação do 
RECAPE, deve incluir um especialista em Arte Rupestre. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.7 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo G2 - Relatório 

dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica) 
DIA C.59 - Os resultados dos trabalhos da prospecção efectuada em fase de Projecto de Execução, 

no caso de serem identificadas novas ocorrências patrimoniais, estão sujeitos à proposta 
de medidas de carácter geral e especifico a implementar em fase de RECAPE. As medidas 
que vierem a ser propostas devem ser inseridas no Caderno de Encargos (CE). 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.7 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo G2 - Relatório 

dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA C.60 - É de salientar que a execução dos trabalhos arqueológicos carece de autorização por parte 

do IPA, de acordo com o Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho e em conformidade com a 
Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.7 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo G1 - Ofício de 

Autorização dos Trabalhos Arqueológicos emitidos pelo 
IGESPAR; Anexo G2 - Relatório dos Trabalhos de 
Prospecção Arqueológica) 
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Paisagem 

DIA C.61 - Deverá ser dada particular importância à passagem dos traçados no vale do Ocreza pela 
sua reconhecida qualidade paisagística, de modo a restabelecer a estrutura e continuidade 
da paisagem nos locais onde for afectada, nomeadamente repondo os terraços dos olivais 
e a continuidade morfológica da encosta, bem como plantando oliveiras no topo dos 
taludes de escavação. No atravessamento do rio Ocreza, dados os valores paisagísticos 
em causa, especial cuidado se deverá ter com a estética/arquitectura da Ponte prevista. 
Deverão apresentar-se simulações visuais das situações mais sensíveis. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.3 e 4.4.1.3) 
• RECAPE – Tomo III – Anexos Técnicos (Anexo H1 – Estudo 

das Intervisibilidades da Ponte sobre o rio Ocreza) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE - Volume 9 (Integração Paisagística) 
• PE – Volume 18 (Obras de Arte Especiais) 

DIA C.62 - Deverá assegurar-se uma melhor integração do traçado na paisagem, de modo a atenuar 
os impactes visuais e aumentar a capacidade de absorção das zonas atravessadas, 
garantindo o revestimento adequado dos taludes, em termos espaciais, temporais e de 
espécies a utilizar, devendo a escolha desta ser efectuada de acordo com a vegetação da 
região e as características do local onde se irão implantar. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.3 e 4.4.1.3) 
• PE - Volume 9 (Integração Paisagística) 

DIA C.63 - Dada a importância paisagística e ecológica dos fundos dos vales no contexto do território 
analisado, em particular por constituírem estreitos sistemas húmidos de aproveitamento 
agrícola com baixa expressão na área em estudo, nos locais em que forem interceptados 
pelo traçado, deverá ser definida uma faixa de protecção por forma a interferir o menos 
passível com aqueles sistemas. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.3 e 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE - Volume 9 (Integração Paisagística) 
• PE – Volume 18 (Obras de Arte Especiais) 

DIA C.64 - Deverá proceder-se à reestruturação e reconstituição dos valores paisagísticos naturais, 
nomeadamente refazendo corredores ecológicos nos locais onde forem afectados com a 
plantação de espécies adequadas. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.3 e 4.4.1.3) 
• PE - Volume 9 (Integração Paisagística) 

DIA C.65 - Deverá efectuar-se a modelação das superfícies dos locais sujeitos a terraplenagens, 
nomeadamente dos taludes e dos interiores dos nós, com o objectivo de estabelecer uma 
continuidade com o terreno natural, adoptando pendentes suaves. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.3 e 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA C.66 - Deverá prever-se a constituição de barreiras vegetais nos locais em que o traçado passe 

perto de áreas sociais ou onde se prevejam potenciais receptores visuais. 
• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.3 e 4.4.1.3) 
• PE - Volume 9 (Integração Paisagística) 
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Quadro 11 - Quadro resumo da conformidade ambiental – Condicionantes, Medidas de Minimização para Estaleiros, Áreas de Depósito e de Empréstimo de Terras, Medidas de Minimização por 

Descritor e Programas de Monitorização 

Estudos, Medidas de Minimização, Planos de Monitorização e RECAPE Verificação da Conformidade 

DIA C.67 - Deverá promover-se à definição de uma quadro de medidas cautelares, com vista à 
protecção e dissimulação dos locais em obra, designadamente estaleiros, áreas de 
empréstimo e de depósito de materiais. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.3 e 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
DIA C.68 - Cortinas de vegetação - sugere-se a instalação de cortinas arbóreas/arbustivas com 

espécies autóctones, em locais onde a estrada, não seja construída em escavação, por 
forma a minimizar o impacte visual imposto pelo tráfego e contribuir para diminuir a 
perturbação sobre a fauna de vertebrados superiores; esta medida terá ainda vantagens ao 
constituir também uma barreira à dispersão de vertebrados para a estrada, para além de 
outros aspectos; os locais próprios para colocar estas barreiras são os biótopos agrícolas, 
passagens sobre ribeiros e floresta aberta; esta medida deverá ser equacionada no 
Projecto de Execução, em particular na parte referente à Integração Paisagística. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.3 e 4.4.1.3) 
• RECAPE - Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra 
• PE - Volume 9 (Integração Paisagística) 

DIA C.69 - O Plano de Integração Paisagística deverá contemplar a recuperação dos taludes que 
venham a ser definidos, salientando-se as zonas onde serão necessárias intervenções 
estruturais nomeadamente o recurso a pregagens ou redes de pregagens e a redes 
metálicas 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.3 e 4.4.1.3) 
• PE - Volume 9 (Integração Paisagística) 

DIA C.70 - Implementação de um projecto adequado de recuperação e enquadramento paisagístico, 
recorrendo às espécies vegetais autóctones locais e que restabeleça o equilíbrio da área 
envolvente à estrada, das áreas de estaleiro e de depósito e empréstimo de materiais, tão 
cedo quanto possível. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.2.3 e 4.4.1.3) 
• PE - Volume 9 (Integração Paisagística) 

Programas de Monitorização 
DIA D.1 - Os programas de monitorização deverão ser reformulados/readaptados de acordo com a 

apreciação efectuada no Parecer da CA. 
• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4 4.1.4) 
• RECAPE – Tomo IV – Plano Geral de Monitorização 
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Quadro 11 - Quadro resumo da conformidade ambiental – Condicionantes, Medidas de Minimização para Estaleiros, Áreas de Depósito e de Empréstimo de Terras, Medidas de Minimização por 

Descritor e Programas de Monitorização 

Estudos, Medidas de Minimização, Planos de Monitorização e RECAPE Verificação da Conformidade 

Recursos Hídricos 
DIA D.2 - O ElA apresenta um plano de Monitorização dos Recursos Hídricos, o qual deve ser 

implementado após a integração das seguintes observações: 
- O plano de monitorização deverá ter início antes do começo das obras, de forma a 

constituir a situação de referência da zona. 
- Além dos parâmetros referidos deve também ser incluído o crómio, o níquel e o ferro. 
- Em relação às águas subterrâneas além dos aspectos referidos, devem também ser 

caracterizados os aspectos quantitativos, bem como a direcção do fluxo. 
- Em termos de periodicidade de obra, a monitorização das águas subterrâneas deve ser 

trimestral. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.4) 
• RECAPE – Tomo IV – Plano Geral de Monitorização  

DIA D.3 - O Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos deverá ser detalhado em fase de projecto 
de execução. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.4) 
• RECAPE – Tomo IV – Plano Geral de Monitorização 

DIA D.4 - O Relatório dos resultados deverá ser enviado logo após a campanha e não anualmente 
como referido no ElA. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.4) 
• RECAPE – Tomo IV – Plano Geral de Monitorização 

Ruído 
DIA D.5 - O plano de monitorização deverá dar cumprimento ao disposto na portaria nº 330/2001, de 

2 de Abril e deverá ter em conta as recomendações do Instituto do Ambiente, em 
documento datado de Fevereiro de 2003, sob o título "Directrizes para a Elaboração de 
Planos de Monitorização de Ruído de Infra-Estruturas Rodoviárias e Ferroviárias", 
disponível em www.iambiente.pt. Salienta-se que, o plano de monitorização deverá prever 
a realização de campanhas, sempre que se verifiquem alterações significativas dos 
factores que determinam a emissão e propagação de ruído, nomeadamente, aumentos do 
volume de tráfego, ou de percentagem de veículos pesados, de velocidade, alteração do 
tipo de pavimento, ou reclamações. 

• RECAPE - Tomo II – Relatório Técnico (Cap. 4.4.1.4) 
• RECAPE – Tomo IV – Plano Geral de Monitorização 
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4.2  -  Estudos e Projectos Complementares desenvolvidos para Cumprimento da DIA 

4.2.1  -  Considerações Gerais 

Como já se referiu, de forma a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA e 

Parecer da CA, considerou-se necessário efectuar não apenas os estudos indicados no 

Ponto I do Anexo à DIA, mas também uma re-análise de impactes com incidência nos 

descritores sobre os quais na fase de Estudo Prévio se previam impactes mais significativos, 

ou que aconselhavam um estudo mais detalhado em sede de projecto de execução, 

nomeadamente Geomorfologia e Paisagem, Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Sistemas 

Ecológicos, Património, Usos do Solo, Ordenamento do Território e Componente Social. O 

aprofundamento da análise em relação a alguns destes descritores, justificou o 

desenvolvimento de estudos específicos apresentados no Tomo III – Anexos Técnicos, 

nomeadamente:  

 Estudo de Medidas de Minimização de Impactes nos Recursos Hídricos 

(apresentado no Anexo D do Tomo III – Anexos Técnicos) - Neste estudo 

pretendeu-se avaliar os impactes sobre os recursos hídricos, nomeadamente no que 

se refere à qualidade da água, procedendo-se a uma estimativa do acréscimo de 

poluentes nos cursos de água, derivados das águas de escorrência da plataforma, 

tendo em consideração as características do Projecto de Drenagem e as 

características hidrogeológicas da região. Foi também efectuada uma avaliação do 

Projecto de Drenagem, tendo em atenção as questões levantadas na DIA, 

nomeadamente no que se refere ao potencial impacte sobre captações, sobre a 

albufeira da Pracana e zonas vulneráveis do ponto de vista dos recursos hídricos 

subterrâneos; 

 Estudo de Medidas de Minimização de Impactes no Ambiente Sonoro (relatório 

apresentado no Anexo E do Tomo III – Anexos Técnicos) - Este estudo teve como 

principal objectivo analisar os principais impactes do ruído de tráfego que circulará na 

via, no ambiente sonoro da envolvente, e averiguar a real necessidade de 

implementação de medidas de minimização do ruído, tendo em consideração a 

sensibilidade das utilizações existentes nas zonas vizinhas ao traçado do IC8 entre a 

Proença-a-Nova e a A23. 



  
 

 
58 Doc. Nº PNPE.E.211.RT         

Fevereiro de 2011 
PNPE-E-211-RT.doc 

 Análise e Estudo de Medidas de Minimização de Impactes sobre os Sistemas 

Ecológicos (apresentado no Anexo F do Volume III – Anexos Técnicos) - Este Estudo 

analisa os principais impactes que poderão ocorrer sobre os recursos faunísticos e 

florísticos da região, tendo em consideração a sensibilidade dos habitats existentes 

nas áreas envolventes à estrada. Apresenta ainda o Estudo da prospecção de Rato de 

Cabrera e Abrigos de Morcegos, dando cumprimento ao solicitado na DIA; 

 Relatório dos trabalhos de Prospecção Arqueológica Sistemática (relatório 

apresentado no Anexo G do Tomo III – Anexos Técnicos) - A prospecção sistemática 

realizada teve como principal objectivo averiguar a existência de elementos 

patrimoniais na faixa directamente afectada pelo projecto e a necessidade de adopção 

de medidas cautelares na fase de construção; 

 Estudo das intervisibilidades da Ponte do rio Ocreza (apresentado no Anexo H do 

Tomo III – Anexos Técnicos) – Foi realizado um estudo de visibilidades de forma  a 

avaliar o impacte que a ponte sobre o rio Ocreza introduzirá no território. Para este 

estudo foram efectuadas as bacias visuais das povoações na envolvência da futura 

ponte, e a bacia visual da própria ponte,  de forma a determinar quais serão os 

observadores afectados pela construção desta infra-estrutura. 

A implementação das medidas de minimização preconizadas em alguns destes estudos 

determina o desenvolvimento de projectos específicos que constituem documentos 

autónomos do RECAPE, e que se consideram projectos complementares. Destaca-se o 

Projecto de Integração Paisagística que constitui o Volume 9 do Projecto Rodoviário, que 

teve como principal objectivo implementar as medidas de minimização propostas para a 

Paisagem e outros descritores ambientais com relevância, nomeadamente os Sistemas 

Ecológicos.  

Neste âmbito, ainda numa fase inicial dos trabalhos, e de forma a possibilitar uma re-análise 

dos impactes decorrentes da implantação do traçado foi efectuada a actualização da 

informação apresentada nos estudos ambientais precedentes, procurando-se identificar 

novas condicionantes, nomeadamente as que decorrem dos instrumentos de gestão 

territorial e de política de solos, das servidões administrativas e restrições de interesse 

público e do actual e previsível uso do solo, de forma a serem identificados eventuais 

conflitos com o traçado, e proceder atempadamente à sua minimização. Assim, foram re-

contactadas algumas entidades que pudessem deter informação relevante para o 
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desenvolvimento do traçado, apresentando-se no Quadro 12 uma lista das mesmas e uma 

síntese da informação disponibilizada. 

Quadro 12 - Síntese dos contactos efectuados e respostas recebidas 

Entidade Resposta 
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações - Ofício dia 
06/10/2010 - pedido de informação sobre Servidões radioeléctricas 

Ofício de 26/10/2010: Informam que a área em estudo 
não intersecta servidões radioeléctricas. 

Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P - Ofício dia 
06/10/2010 – informação sobre a localização, caracterização e 
definição dos perímetros de protecção das Captações (licenciadas ou 
não). Infra-estruturas relevantes para os recursos hídricos (superficiais 
e subterrâneos) existentes e previstas. Delimitação de zonas de cheia 

Não respondeu até ao momento 

Autoridade Florestal Nacional - Ofício dia 06/10/2010 – solicita-se 
informação sobre a Definição dos Perímetros Florestais, Zonas de 
Caça, Zonas sujeitas a regime florestal e ainda Árvores de interesse 
público, ZIF. 

Mail dia 11-02-2011: É enviada a informação solicitada 
em formato shapefile. 

Câmara Municipal de Proença-a-Nova – Ofício dia 06/10/2010 – 
pedido de informação sobre a existência de eventuais condicionantes 
aos projectos, nomeadamente do Estado da revisão do PDM, Carta de 
Condicionantes do PDM, Carta de Ordenamento do PDM 
Carta de RAN e REN (com a REN diferenciada), Identificação de infra-
estruturas e equipamentos existentes e projectadas, Zonamento 
acústico, Infra-estruturas de abastecimento (nomeadamente captações 
(privadas e municipais e respectiva caracterização e perímetros de 
protecção) e condutas e/ou adutoras que possam a vir a ser 
atravessadas e demais infra-estruturas) e de drenagem e tratamento de 
águas residuais (nomeadamente colectores que possam vir a ser 
atravessados e demais infra-estruturas), Infra-estruturas associadas ao 
sistema de recolha e tratamento de resíduos, Fontes de poluição 
Planos de Pormenor e/ou Planos de Urbanização existentes na zona e 
outros planos que abranjam a área de desenvolvimento do projecto 
Elementos patrimoniais que existam na zona. Outros elementos que 
considere relevantes para a melhoria do traçado em análise. 

Ofício de 11/11/2010: Enviam extractos das cartas de 
ordenamento e condicionantes (RAN, REN e outras 
condicionantes) do PDM com identificação dos 
compromissos assumidos e CD comos ficheiros 
correspondentes em shapefile e tif. 

Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão – Ofício dia 06/10/2010 – 
pedido de informação sobre a existência de eventuais condicionantes 
aos projectos, nomeadamente do Estado da revisão do PDM, Carta de 
Condicionantes do PDM, Carta de Ordenamento do PDM 
Carta de RAN e REN (com a REN diferenciada), Identificação de infra-
estruturas e equipamentos existentes e projectadas, Zonamento 
acústico, Infra-estruturas de abastecimento (nomeadamente captações 
(privadas e municipais e respectiva caracterização e perímetros de 
protecção) e condutas e/ou adutoras que possam a vir a ser 
atravessadas e demais infra-estruturas) e de drenagem e tratamento de 
águas residuais (nomeadamente colectores que possam vir a ser 
atravessados e demais infra-estruturas), Infra-estruturas associadas ao 
sistema de recolha e tratamento de resíduos, Fontes de poluição 
Planos de Pormenor e/ou Planos de Urbanização existentes na zona e 
outros planos que abranjam a área de desenvolvimento do projecto 
Elementos patrimoniais que existam na zona. Outros elementos que 
considere relevantes para a melhoria do traçado em análise. 

Mail dia 25-01-2011: Enviam elementos relativos às 
condicionantes ao projecto identificadas na área de 

estudo, nomeadamente a Planta de infra-estruturas em 
formato dwg e listagem de locais patrimoniais existentes. 

 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDR-C) - Ofício dia 06/10/2010 – solicita-se informação sobre a 
existência de eventuais condicionantes aos projectos, nomeadamente 
Carta de Reserva Ecológica Nacional, Leitos de Cheia e Outras, bem 
como as captações de água existentes 

Ofício de 20/10/2010: Enviam guia de pagamento. 
Ofício de 03/11/2010: Enviam planta carta de REN 
digitalizada e georreferenciada. 

Direcção Regional de Cultura do Centro – Ofício dia 06/10/2010 – 
pedido de informação sobre a existência de eventuais condicionantes 
aos projectos, nomeadamente o património arquitectónico e 
arqueológico existente na área em estudo. 

Ofício dia 20-10-2010: Enviam listagem do património 
classificado e em vias de classificação  
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Quadro 12 - Síntese dos contactos efectuados e respostas recebidas 

Entidade Resposta 
Direcção Regional de Educação do Centro – Ofício dia 06/10/2010 – 
pedido de informação sobre a Localização de equipamentos escolares 
existentes ou previstos. 

Ofício dia 23-11-2010: Enviam mapas com a localização 
das escolas básicas de 2º e 3º ciclo. Informam que a 
localização dos jardins-de-infância e escolas básicas do 1º 
ciclo é da competência das autarquias 

Direcção Regional de Economia do Centro – Ofício dia 06/10/2010 – 
pedido de informação sobre a existência de eventuais condicionantes 
ao projecto, nomeadamente a localização de pedreiras licenciadas 
(coordenadas dos limites, tipo de exploração, etc). 

Não respondeu até ao momento 

Direcção Geral de Energia e Geologia – Ofício dia 06/10/2010 – 
pedido de informação sobre a existência de eventuais condicionantes 
ao projecto, nomeadamente a existência de concessões mineiras, 
contratos de prospecção e pesquisa e pedreiras licenciadas na área de 
estudo.  

Ofício dia 28-10-2010: Informam que foi identificada para 
a área em estudo uma ocorrência mineral de ouro (Au) 
cuja importância geológica e económica carece de 
estudos mais aprofundados. Enviam cartografia em papel 
da ocorrência. Pedem que seja consultada a DRE sobre 
as pedreiras existentes 

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – Ofício dia 
06/10/2010 – pedido de informação sobre a existência de eventuais 
condicionantes ao projecto, nomeadamente os aproveitamentos 
hidroagrícolas existentes e projectados, bem como os perímetros de 
emparcelamento rural. 

Fax dia 13-10-2010: Informam que na área de projecyo 
não se desenvolvem estudos, projectos ou acções da 
competência da DGADR. 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro – Ofício dia 
06/10/2010 – pedido de informação sobre a existência de eventuais 
condicionantes ao projecto, nomeadamente sobre aproveitamentos 
hidroagrícolas existentes e projectados e projectos de emparcelamento 
rural. 

Oficio dia 08/11/2010: Informam que no corredor em 
análise existe o Regadio Tradicional da Ponte das Vinhas 
que é interceptado perifericamente. Enviam cartografia em 
papel do mesmo. 

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A. - Ofício dia 06/10/2010 – 
pedido de informação sobre a existência de eventuais condicionantes 
ao projecto, nomeadamente Infra-estruturas associadas ao sistema de 
recolha e tratamento de resíduos. 

Oficio dia 15/10/2010: Informam que não existem 
quaisquer condicionantes ao projecto.  

Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade – Ofício dia 
06/10/2010 – pedido de informação sobre espécies de flora e fauna 
importantes do ponto de vista de conservação da natureza e outras 
condicionantes. 

Oficio dia 1410/2010: Informam que a área em estudo 
não recai sobre áreas sensíveis. Informam que enviam 
listagem da flora e cartografia em shapefile de fauna e 
habitats e do atlas das aves nidificantes em Portugal (por 
mail). 
Mail dia 14-01-2011: É enviada a informação solicitada 
em formato shapefile. 

Instituto Nacional de Aviação Civil – Ofício dia 06/10/2010 – pedido 
de informação sobre a existência de eventuais condicionantes ao 
projecto no que respeita às servidões aeronáuticas. 

Ofício dia 26-10-2010 enviado pela ANA: Referem que a 
área em estudo se encontra parcialmente afectada pela 
presença do Aeródromo de Proença-a-Nova pelo que se 
deverão considerar as limitações/ condicionantes 
aeronáuticas (Circular n.º 10/03 de 6 de Maio). 

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico – Ofício dia 
06/10/2010 – pedido de informação sobre a existência de eventuais 
condicionantes ao projecto no que respeita ao património arquitectónico 
e arqueológico existente na área em estudo. 

Não respondeu até ao momento 

Junta de Freguesia de Fratel – Ofício dia 06/10/2010 – pedido de 
informação sobre a existência de eventuais condicionantes existentes 
na freguesia que possam condicionar a implantação de uma infra-
estrutura rodoviária, nomeadamente, captações de água públicas e 
privadas licenciadas, nomeadamente a sua localização (com indicação 
das coordenadas geográficas), usos, caudal e nível freático; 
equipamentos públicos e colectivos (escolas, centros de saúde, 
esquadras da PSP, postos de GNR, hospitais, bombeiros, centros 
desportivos, entre outros); equipamentos de turismo e lazer 

Não respondeu até ao momento 

Junta de Freguesia de Peral – Ofício dia 06/10/2010 – pedido de 
informação sobre a existência de eventuais condicionantes existentes 
na freguesia que possam condicionar a implantação de uma infra-
estrutura rodoviária, nomeadamente, captações de água públicas e 
privadas licenciadas, nomeadamente a sua localização (com indicação 
das coordenadas geográficas), usos, caudal e nível freático; 
equipamentos públicos e colectivos (escolas, centros de saúde, 
esquadras da PSP, postos de GNR, hospitais, bombeiros, centros 
desportivos, entre outros); equipamentos de turismo e lazer 

Não respondeu até ao momento 
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Quadro 12 - Síntese dos contactos efectuados e respostas recebidas 

Entidade Resposta 
Junta de Freguesia do Proença-a-Nova – Ofício dia 06/10/2010 – 
pedido de informação sobre a existência de eventuais condicionantes 
existentes na freguesia que possam condicionar a implantação de uma 
infra-estrutura rodoviária, nomeadamente, captações de água públicas 
e privadas licenciadas, nomeadamente a sua localização (com 
indicação das coordenadas geográficas), usos, caudal e nível freático; 
equipamentos públicos e colectivos (escolas, centros de saúde, 
esquadras da PSP, postos de GNR, hospitais, bombeiros, centros 
desportivos, entre outros); equipamentos de turismo e lazer 

Não respondeu até ao momento 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (Ex- INETI) – Ofício dia 
06/10/2010 – Informação sobre concessões mineiras e de águas 
minerais, pedreiras licenciadas, informação sobre os recursos hídricos 
subterrâneos 

Oficio dia 09/10/2010: Informam que a cartografia 
geológica relativa ao traçado ainda não está publicada, e 
que o substrato geológico é o complexo Xisto-grauváquico 
(Formação de Perais do grupo das Beiras). Informam que 
não possuem inventários de pontos de água, 
recomendando a consulta da ARH. Relativamente a 
recursos conhecidos, informam que apenas existe uma 
ocorrência de ouro de Ocreza a cerca de 2 km. 

Ministério da Administração Interna – Direcção de Serviços de 
Infra-estruturas e Equipamento – Ofício dia 06/10/2010 – pedido de 
informação sobre a existência de eventuais condicionantes ao projecto, 
nomeadamente localização de infra-estruturas existentes ou previstas 
que possam condicionar a definição dos traçados 

Oficio dia 20/10/2010: Informam que foram consultados 
vários serviços (PSP, GNR, SEF, SIRESP e ANPC) 
Oficio dia 18/11/2010: Informam que a SIRESP (Direcção 
Geral de Infra-estruturas e Equipamentos) que nada tem a 
informar sobre o traçado. 
Oficio dia 05/01/2011: Informam que a GNR não antevê 
inconvenientes à implementação da obra em estudo.  
Oficio dia 05/01/2011: Informam que o SEF nada tem a 
informar sobre o assunto. 

Ministério da Defesa Nacional, Gabinete do Chefe do Estado-maior 
da Força Aérea – Ofício dia 06/10/2010 – pedido de informação sobre 
a existência de eventuais condicionantes ao projecto no que respeita a 
servidões aeronáuticas militares. 

Oficio dia 29/10/2010: Informam que a área em estudo 
não se encontra abrangida por qualquer servidão de 
unidades afectas à Força Aérea. 

Ministério da Defesa Nacional – Gabinete do Chefe de Estado-
maior das Forças Armadas – Ofício dia 06/10/2010 – pedido de 
informação sobre a existência de eventuais condicionantes ao projecto 
no que respeita a servidões militares. 

Oficio dia 03/11/2010: Informam que na área a 
intervencionar não existem Infra-estruturas nem Servidões 
Militares da responsabilidade das Forças Armadas.  

Polícia de Segurança Pública (PSP) - Operações e Segurança - 
Ofício dia 06/10/2010 – pedido de informação sobre a existência de 
eventuais condicionantes ao projecto, nomeadamente Localização, 
características, tipos de explosivos e áreas de segurança de oficinas de 
Pirotecnia existentes ou previstas. 

Fax dia 18/11/2010: Informam que na área em estudo não 
existem nenhumas instalações de fabrico/armazenagem 
de produtos explosivos. 

Rede Ferroviária Nacional – Ofício dia 06/10/2010 – pedido de 
informação sobre a existência de eventuais condicionantes ao projecto, 
nomeadamente traçados previstos, reactivação de linhas, eventuais 
condicionantes existentes na região. 

Ofício dia 12-10-2010: Informam que o corredor em 
estudo não interfere com a RFN   

REN - Gasodutos, SA – Ofício dia 06/10/2010 – pedido de informação 
sobre a existência de eventuais condicionantes ao projecto, 
nomeadamente Traçados de condutas de gás na região existentes e 
previstos. 

Oficio dia 20/10/2010: Informam que não possuem 
quaisquer infra-estruturas na área em estudo. 

Turismo de Portugal, I.P. – Ofício dia 06/10/2010 – pedido de 
informação sobre a existência de eventuais condicionantes ao projecto, 
nomeadamente o inventário de recursos turísticos na região, bem como 
de empreendimentos existentes e previstos, se possível 
georreferenciados.  

Oficio dia 19/10/2010: Enviam listagem dos recursos 
turísticos , dos empreendimentos turísticos classificados e 
objecto de parecer favorável. 

 

Aos contactos anteriormente listados, efectuados pela ARQPAIS no âmbito da elaboração 

do presente RECAPE, acrescem os contactos efectuados pela Coordenação da 
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Subconcessão do Pinhal Interior, dos quais se destacam os seguintes pelas repercussões 

que tiveram no traçado desenvolvido em Projecto de Execução: 

 Câmara Municipal de Proença-a-Nova – Reunião dia 20-10-20110 com a presença da 

Subconcessionária, da EP – Estradas de Portugal S.A., da equipa projectista e de 

representantes da autarquia para apresentação do traçado e consulta relativa à 

reformulação do Restabelecimento da EN241 e do caminho de acesso a Vale da 

Balsa, à localização do Nó de Pedra do Altar e à afectação da área de repouso 

adjacente à EN241; 

 Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão – Reunião dia 20-10-20110 com a presença 

da Subconcessionária, da EP – Estradas de Portugal S.A., da equipa projectista e de 

representantes da autarquia Apresentação do traçado e consulta relativa à 

reformulação do Nó de Pedra do Altar; 

 Águas do Centro S.A. – Reunião realizada dia 17-02-2011 entre a subconcessionária 

e a Águas do Centro S.A. para compatibilização do traçado com a ETAR prevista ao 

km 6+550, tendo sido acordado a relocalização da ETAR. 

4.2.2  -  Geomorfologia  

Do ponto de vista geológico, a região de desenvolvimento do trecho do IC8 entre o Nó de 

Montinho e a A23 localiza-se na Unidade paleogeográfica do Maciço Hespérico denominada 

Zona Centro-Ibérica (Julivert et al., 1974), dominada pelas rochas graníticas e xisto-

grauváquicas. Sobre estas formações podem observar-se em alguns locais, depósitos 

modernos de cobertura resultantes do desmantelamento e alteração do maciço rochoso 

circundante. 

Do ponto de vista geomorfológico, a região de desenvolvimento do Lote 7 tem um relevo 

essencialmente ondulado e pouco acentuado. É constituído por colinas aplanadas com 

cumes sem variações altimétricas significativas, separadas por vales relativamente abertos 

até às proximidades do Rio Ocreza, linha de água mais importante interceptada pelo 

traçado, e medianamente encaixados após ultrapassada a linha de água referida. A 

morfologia assume apenas nas proximidades do Rio Ocreza, formas vigorosas com 

vertentes de elevado pendor. 
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A rede de drenagem, esta apresenta essencialmente um padrão do tipo dendrítico, 

característico deste tipo de litologias. Nota-se no entanto indícios pontuais de um certo 

controlo tectónico evidenciado pela tendência à disposição subparalela das linhas de água a 

Este do Rio Ocreza. 

De acordo com o estudo Geológico e Geotécnico, pode-se estabelecer as seguintes 

unidades que ocorrem ao longo do traçado:  

• Formações de Recobrimento 

 Depósitos de Aterro (At) resultantes da actividade antrópica e cuja espessura é muito 

variável;  

 Depósitos Aluvio-Coluvionares (Al+Co), predominantemente de natureza xistenta, 

essencialmente areno-argilosos de tons acastanhados, com fragmentos angulosos a 

sub-rolados de natureza xistenta, grauvacóide ou quartzosa da dimensão do seixo, 

podendo conter elevados teores em matéria orgânica - os principais depósitos 

localizam-se aos km 1+350, 1+575, 1+775, 3+150, 6+500, 6+925 e 9+150, estando 

previsto saneamento e execução de valas drenantes;  

 Solos Residuais (Sr), essencialmente argilosos com elementos de xisto e 

metagrauváque muito alterados. Surgem na quase totalidade do traçado distinguindo-

se pelas tonalidades avermelhadas e alaranjadas com laivos cinzentos, ocupando os 

horizontes superficiais dos maciços em possanças que geralmente não ultrapassam 

os 2-3m; 

• Formações de substrato 

 Complexo Xisto-Grauváquico (XG), ante-ordovícico, pertencente à grande mancha da 

Beira, interessado na totalidade do traçado. Corresponde a uma série uniforme de 

alternâncias repetidas de xistos e grauváques, frequentemente cortados por filões e 

filonetes de quartzo com orientações diversas. O complexo xistento é acompanhado 

por numerosos filões de rochas ácidas, básicas e quartzosos geralmente 

concordantes com os xistos. Os filões de quartzo são quase sempre pouco 

desenvolvidos e na maioria dos casos lenticulares. Pelo contrário os filões de rochas 

ácidas são muito extensos e numerosos. Tendo sido detectados no final do traçado 
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filões de microgranitos com direcção E -W, apresentando-se geralmente alterados e 

tectonizados 

No que respeita à sismicidade, o traçado insere-se numa região de risco sísmico baixo a 

moderado, na zona C conforme definido no Regulamento de Segurança e Acções para 

Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP). De acordo com a carta de isossistas de 

intensidades máximas elaborada pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG, 

1986), a região interessada pelos traçados insere-se na zona de intensidade de grau VIII, na 

escala de Mercalli modificada. 

Em termos hidrogeológicos, ocorrem dois tipos fundamentais de aquíferos instalados nas 

formações geológicas locais, nomeadamente: 

 os aquíferos por porosidade, de expressão relativamente reduzida e presentes em 

solos areno-argilosos e argilosos, derivados dos maciços decompostos (solos 

residuais) e associados a depósitos aluvionares e coluvionares que preenchem as 

principais zonas baixas, podendo causar alguns condicionamentos ao nível das 

escavações e fundação de aterros, particularmente em épocas de maior pluviosidade, 

em que os níveis freáticos se situem próximo da superfície;  

 e os aquíferos de fissuração, ocorrentes nos maciços xisto-grauvacóides pouco 

alterados e fracturados, os quais apresentam na generalidade reduzida produtividade 

de água, infiltrando-se e percolando a mesma no interior do maciço através de 

descontinuidades, sejam elas diaclases, falhas ou eventualmente zonas de 

esmagamento. Assim, a permeabilidade desta unidade é função directa da abertura 

das descontinuidades e do espaçamento entre elas, bem como o preenchimento que 

possa existir, onde o fluxo de água pode mesmo ser interrompido. Nesta unidade, os 

aquíferos, caso existam, serão necessariamente do tipo profundo, pelo que eventuais 

ressurgências de água que se manifestem nos cortes estarão mais associadas a 

circuitos de alimentação do que a lençóis freáticos interceptados. 

O reconhecimento geológico de superfície efectuado ao longo do traçado, no âmbito do 

desenvolvimento do estudo geológico e geotécnico, permitiu reconhecer a morfologia e 

natureza dos terrenos, identificar limites prováveis entre unidades geológicas, observar o 

estado dos taludes existentes e basear o planeamento e localização dos trabalhos de 

prospecção. Os poços de prospecção permitiram verificar a espessura de terra vegetal a 

decapar, os solos dos depósitos superficiais de cobertura a sanear, e identificar e classificar 
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em termos geotécnicos quer os terrenos ao nível da fundação do pavimento, quer os 

terrenos resultantes da escavação, de modo a avaliar a sua reutilização na construção e 

quer os terrenos da fundação dos aterros. 

Considerou-se uma espessura média de decapagem de 0.3m. Pontualmente podem existir 

maiores espessuras de decapagem, pelo que em obra estas deverão ser aferidas para cada 

situação, em função das condições verificadas “in situ”. 

No que respeita às escavações a realizar, estas atingirão, regra geral, alturas inferiores a 10 

m, sendo os valores máximos de alturas livres de cerca de 16 m ao eixo e nos taludes.  

Quanto à escavabilidade dos materiais, os desmontes deverão ser realizados 

preferencialmente com equipamentos mecânicos tradicionais de terraplenagem (lâmina, pá 

giratória, rippers), estimando-se que o recurso a explosivos ande na ordem dos 30%. Os 

trabalhos de desmonte a fogo devem ser realizados com especial cuidado na proximidade 

de áreas habitacionais e instalações industriais. Na utilização de explosivos na proximidade 

destas áreas recomenda-se as seguintes medidas, as quais foram incluídas no Tomo V – 

Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos da Obra: 

 a utilização de explosivos, ou de outras situações de Obra particularmente geradoras 

de situações de maior incómodo potencial (ruído, poeiras, etc.), deve ser comunicada 

à população com a devida antecedência e a informação necessária, para a gestão 

desses incómodos no seu quotidiano, tomando-se indispensável que, as populações 

sejam informadas da data e local da ocorrência e duração da afectação; 

  em áreas urbanas, os edifícios na área envolvente, devem ser vistoriados antes e 

depois da utilização de explosivos, para avaliar eventuais danos provocados; 

  deverão ser reparados, atempadamente, os eventuais danos decorrentes das 

actividades construção (vibrações, deslocação de terras, etc.), em edifícios e outras 

estruturas construídas; 

   na eventualidade, da utilização de explosivos poder afectar terceiros, deve proceder-

se a uma cuidadosa limpeza de pedras soltas, na área de influência da zona de 

choque provocada. Complementarmente, a referida área, deve ser coberta com pneus 

velhos, por exemplo, ou rede de capoeira, pois constituem meios eficazes de 

protecção para prevenir a ocorrência de "fly-rocks". 
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  deve ser dado cumprimento às normas de segurança relativas ao uso e 

armazenagem de explosivos; 

Os taludes de escavação terão inclinações 1/1.5 (v/h) em materiais alterados a muito 

alterados e muito fracturados ou em solos residuais. Quando os taludes apresentam altura 

superior a 12 m, foram realizadas banquetas intermédias com 3 m de largura e espaçadas 

verticalmente de 8 m. Em rocha medianamente alterada mas fracturada terão inclinação de 

1/1 (v/h), com taludes de 8 metros separados por banquetas intermédias com 3 m de 

largura. As banquetas têm não só a função de permitir o acesso e manutenção dos taludes, 

como também têm uma função estabilizadora já que diminuem a inclinação média dos 

mesmos. Prevê-se a eventualidade de ser necessário recorrer a medidas de estabilização 

dos taludes (betão projectado, pregagens ou malha guia) em duas situações, 

nomeadamente nas escavações localizadas entre os km 0+175 e 0+750 e entre os km 

12+700 e 12+825. 

Os aterros apresentam alturas que podem ultrapassar os 20 m e serão construídos com 

materiais oriundos das escavações em linha, propondo-se o saneamento integral dos 

materiais compressíveis nas zonas de depósitos aluvio-coluvionares ou solos residuais em 

que é provável a ocorrência de alguns problemas geotécnicos, intimamente relacionados 

quer com a insuficiente capacidade de carga, quer com a presença do nível freático próximo 

da superfície (aterros aos km 1+350, 1+575, 1+775, 3+150, 6+500, 6+925 e 9+150). Os 

solos saneados deverão ser levados a vazadouro e posteriormente substituídos por 

materiais de reduzida sensibilidade à água, o que irá possibilitar o bom comportamento da 

fundação dos aterros. 

Os taludes terão uma inclinação 1/1.5 (v/h) e sempre que ultrapassem os 15 metros de 

altura serão dotados de banquetas estabilizadoras com 3 metros de largura. 

Os taludes de escavação com geometria de 1/1.5 (v/h) e de aterro serão alvo de 

revestimento com uma cobertura constituída por terra vegetal e espécies vegetais 

adequadas para minimizar a possibilidade de ravinamento provocado pelas escorrência de 

águas superficiais. 

O balanço de volumes escavação/aterro indica a existência de um excesso de materiais da 

ordem do 40.900 m3, referindo-se que ocorrerá défice de terras nos nós de Perdigão e da 
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A23 e nos restabelecimentos, pelo que se admite que os aterros poderão ser construídos 

com os materiais resultantes da escavação em linha, a partir da sua adequada selecção.  

Relativamente ao Estudo Prévio verifica-se que ocorreu uma grande optimização nos 

movimentos de terras, uma vez que no estudo Prévio se previa um volume total de 

escavação de 1 917.379 m3 e um volume de aterro de 1 071.910 m3, originando um excesso 

de terras de 845.469 m3 a levar a vazadouro, o que se traduz num impacte muito positivo 

em termos geomorfológicos. 

Mesmo assim, será necessário recorrer a vazadouros para os materiais em excesso 

provenientes da escavação em linha que não apresentem qualidade para ser aproveitados 

na execução dos aterros e pavimento. Nesta fase foram indicadas pelo empreiteiro algumas 

localizações que respeitaram o desenho de Condicionantes à Implantação de Estaleiros 

e outras Infra-estruturas de Apoio de Obra, apresentada no Tomo V do RECAPE, que 

foram igualmente cartografadas nesta peça desenhada. 

Na selecção de outros locais eventuais de empréstimos e vazadouros, deverá ser atendida 

a Carta de Condicionantes à Implantação de Infra-estruturas de Apoio de Obra, 

apresentada no Tomo V do RECAPE. 

4.2.3  -  Paisagem 

A área afecta ao projecto do Lanço Proença-a-Nova / Perdigão (A23), entre o Nó do 

Montinho do IC8 e o nó com a A23, desenvolve-se nos concelhos de Proença-a-Nova e Vila 

Velha de Ródão, na região natural da Beira Baixa.  

O traçado desenvolve-se num território marcado pela ondulação altimétrica materializada 

numa sucessão cabeços arredondados e vales aplanados, função do complexo xisto-

grauvaquico em presença. Desta plataforma sobressai uma crista quartzítica, 

correspondente à Serra de Talhadas, de vertentes acentuadas, que se estende com uma 

orientação NNW-SSE a nascente do traçado. 
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Fotografia 1 - Crista Quartzítica da Serra de Talhadas 

O relevo apresenta-se nitidamente mais suave a poente, agravando-se para nascente, com 

destaque na aproximação ao rio Ocreza. O rio Ocreza, a par da Serra de Talhadas, assume 

um lugar de destaque na paisagem, não só pela largura do seu leito, mas também pelas 

suas íngremes encostas sulcadas por terraços de olival, que resvalam até à água, numa 

imagem de uma qualidade cénica impar. 

 

Fotografia 2 - Rio Ocreza 
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Esta alternância orográfica é perceptível na humanização do território, pequenos 

aglomerados urbanos distribuem-se nos vales mais abertos em redor da EN241, paralela ao 

traçado, decrescendo substancialmente com o crescente vigor do relevo para nascente. 

Destacam-se as povoações de Moitas, Estevês, Peral, Perdigão e Marmelal. 

A ocupação do solo surge adaptada às formas da paisagem. A forte ondulação do território 

determina uma matriz predominantemente florestal, intercalada pontualmente por áreas 

agrícolas e povoações. A ocupação agrícola, associada às povoações, ocupa os vales mais 

abertos e as encostas mais suaves, de maior aptidão agrícola em contraste com as encostas 

mais declivosas, limitadas pelos solos pouco espessos, onde predominam as florestas de 

pinheiro bravo e eucalipto, e o olival extensivo, com maior dominância nas encostas do rio 

Ocreza. Por vezes detectam-se resquícios de silva climácica representada pelo sobreiro 

(Quercus suber), a azinheira (Quercus rotundifolia) e o carvalho cerquinho (Quercus faginea).  

Para além do rio Ocreza, outras linhas de água, na sua maioria afluentes, condicionam a 

morfologia do território, concorrendo para a compartimentação e estruturação da paisagem, 

destacando-se a ribeira de S. Gens, Estevês, Peral e o ribeiro do Perdigão. A galeria 

ripícola, na maioria das situações, encontra-se em avançada regressão, originada pela 

invasão do seu espaço por usos associados à agricultura, inclusivamente muitas vezes, a 

linha de água encontra-se murada de forma a maximizar a área disponível.  

A paisagem é também determinada por factores climáticos, que exercem forte influência na 

vegetação, ocupação do solo e na dinâmica geomorfológica da região. Marcadamente de 

transição, o clima mediterrânico, reflecte as influências continentais, caracterizado pela 

elevada amplitude térmica anual, sentida através de verões muito quentes e invernos 

consideravelmente frios. 

De acordo com a Carta Ecológica de Portugal de Pina Manique e Albuquerque1 (1984), a 

área de estudo integra-se fundamentalmente na zona fitoclimática basal (altitude inferior a 

400m) Submediterrânea (SM) e Submediterrânea Ibero-Mediterrânea (SM.IM), associadas a 

espécies como o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris) o pinheiro bravo (Pinus pinaster 

ssp. atlantica), o pinheiro manso (Pinus pinea), o carvalho cerquinho (Quercus faginea), a 

azinheira (Quercus robur) e o sobreiro (Quercus suber). 

                                                 

1 Carta Ecológica de Portugal, J. de Pina Manique e Albuquerque, Lisboa, 1954. 
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Tratando-se este projecto da construção de raiz de uma nova infra-estrutura linear de 

comunicação, com cerca de 16,2 km, terá inevitavelmente impactes visuais negativos na 

paisagem. Esta situação deriva do facto desta constituir um corredor físico contínuo, 

determinando um uso permanente e definitivo, com efeitos laterais decorrentes da sua 

implementação. Os seus efeitos reflectem-se em alterações directas, físicas e topológicas 

do território, com consequência na dinâmica e na escala de referência desses locais, 

condicionando assim, a forma como as populações se apropriam do mesmo. Os impactes 

far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projecto – fase de construção e 

fase de exploração. 

Relativamente à fase de construção pode identificar-se a ocorrência de impactes negativos 

decorrentes da alteração da qualidade cénica da paisagem que pelo seu carácter temporário e 

reversível se poderão considerar pouco significativos. Nesta fase destacam-se a instalação de 

estaleiros, o tráfego de veículos afectos à obra, o funcionamento de máquinas e equipamentos, 

a realização de aterros e escavações, a desmatação, a destruição de vegetação, e a emissão 

de poeiras, com a decorrente redução da visibilidade e qualidade visual.  

Contudo, a perpetuação destes impactes para a fase de exploração da via, conduz a que 

estes se assumam mais significativos, dependendo, necessariamente, das características 

visuais do local em que se manifestarão os respectivos impactes. Assim, poderão enunciar-

se os seguintes impactes negativos: a alteração da ocupação do solo, a alteração 

irreversível da morfologia do terreno e a indução de uma ruptura, na continuidade natural da 

paisagem. 

Estes aspectos assumem particular importância, quando se trata da interferência com áreas 

de maior sensibilidade ecológica, como é exemplo o rio Ocreza, embora atravessado 

através de uma ponte, e de outras linhas de água com menor expressão.  

Da análise efectuada conclui-se que face à ocupação do solo, com extensas áreas de 

ocupação florestal, aliada à vigorosidade do relevo, e ainda a uma reduzida ocupação 

humana e à distância de 2 km considerada como alcance máximo da visão humana, apenas 

de um pequeno número de aglomerados urbanos será avistada a infra-estrutura em análise.  

A inserção do traçado neste território marcado pela ondulação altimétrica vai 

inevitavelmente implicar alterações significativas na morfologia do terreno, com a construção 

de taludes de aterro e escavação por vezes de dimensões significativas. Detectam-se que 
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os aterros de maior dimensão estão associados aos vales de linhas de água, repostas 

através de Passagens Inferiores Especiais. No entanto, estes  aterros situam-se em zonas 

fora do alcance visual de focos de potenciais observadores. Exceptuam-se dois troços da 

estrada em situação de aterro na proximidade da povoação de Estevês, que se assumem 

como situações visualmente gravosas.  

Relativamente às escavações de grandes dimensões, estas estão associadas na maioria a 

Passagens Superiores, impondo-se no território de forma pontual. Destaca-se a escavação 

ao km 5+975 pela proximidade à povoação de Estevês. O PIP terá especial atenção no 

enquadramento destas ocorrências, recorrendo a cortinas arbóreas de forma a atenuar o 

impacte visual originado. 

Para além das movimentações de terras, outras ocorrências no traçado assumem-se como 

potenciadoras de impactes significativos, das quais se destacam os 3 nós e o viaduto de S. 

Gens e a ponte sobre o rio Ocreza. 

O nó de Pedra do Altar, localizado ao km 4+300, desenvolve-se maioritariamente numa área 

de floresta de produção, afectando parcialmente uma parcela de olival. Este nó, veio 

substituir o Nó 1 do Estudo Prévio (km 7+500), produzindo um impacte visual menor, dado o 

seu maior afastamento de povoações, foco de potenciais observadores. 

O nó de Perdigão e o Nó com a A23 encontram-se materializados em áreas de ocupação 

florestal, apresentando um maior afastamento entre eles, relativamente ao Estudo Prévio. O 

afastamento entre nós foi conseguido através da inversão do loop do Nó com a A23. Esta 

alteração vem determinar um menor impacte visual, vantajoso sobretudo para a povoação 

de Perdigão, adjacente a estes nós. 

Destaca-se ainda a ripagem do traçado, aproximando-o da povoação de Estevês, 

relativamente ao estudo prévio, determinando uma maior afectação visual da povoação pela 

infra-estrutura rodoviária em estudo. Contudo, esta ripagem, assim como outras ao longo do 

traçado, pretendem “agarrar” o traçado mais às encostas, minimizando a dimensão dos 

aterros e escavações relativamente ao Estudo Prévio. Como já foi mencionado, na 

proximidade de Estevês o PIP prevê uma maior densidade de plantações de forma a 

dissimular a intrusão provocada pela estrada. 
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Relativamente às pontes e viadutos, aproximadamente ao km 2+500, no atravessamento da 

ribeira de S.Gens, o traçado recorre a um viaduto com cerca de 150 m de extensão. Este 

viaduto foi adoptado em Projecto de Execução de forma a dar cumprimento à Dia 63, 

permitindo salvaguardar o fundo deste vale, que para além de constituir um sistema húmido 

de elevada importância ecológica, apresenta aproveitamento agrícola, detectado como 

ocupação com baixa expressão na área de estudo. Apesar de esta infra-estrutura implicar 

uma intrusão visual significativa, permite eliminar um aterro de grande dimensão, e dado o 

afastamento de possíveis observadores, considera-se que não se impõe como um impacte 

significativo.  

No que se refere à ponte prevista de forma a atravessar o rio Ocreza (km 12+000), esta 

apresenta uma extensão de 405 m e uma altura de tabuleiro de cerca 98 m. Observa-se que 

esta coincide com uma área de elevada sensibilidade, função da sua importância florística, 

faunística, ecológica, e paisagística, pelo que o recurso a uma ponte apresenta-se como a 

melhor solução possível no atravessamento deste vale. 

No entanto esta obra de arte constitui uma intrusão visual muito significativa, pelo que se 

recorreu a um estudo de visibilidades, de forma a avaliar o impacte que esta ponte 

determinará neste local de elevado valor cénico. Para este estudo foram efectuadas as 

bacias visuais das povoações na envolvência da futura ponte, e a bacia visual da própria 

ponte, de forma a determinar quais serão os observadores afectados pela construção desta 

infra-estrutura. 

Este estudo apresenta-se documentado no Anexo H – Paisagem. 

Este estudo revelou que, não existem focos de potenciais observadores afectados pela 

construção desta obra. A morfologia ondulada do território, aliada à meandrização do rio 

Ocreza no local onde será construído a ponte, contribui para uma amplitude visual reduzida, 

determinando que esta intrusão não implique uma afectação visual significativa.  

A construção do viaduto e da ponte, permite salvaguardar os vales e alguma da vegetação 

existente, mas para isso, deverão ser tomadas medidas de protecção da vegetação durante 

a fase de construção, pelo que se recomenda que sejam realizadas podas seleccionadas de 

conformação da vegetação presente antes do inicio das obras, de forma a reduzir a sua 

altura e volume e dessa forma minimizar os possíveis danos decorrentes dos trabalhos e 

circulação de maquinaria. Estas operações devem ser realizadas por pessoal especializado, 
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devendo o arranque da vegetação ser restringido ao mínimo possível. Como medida de 

minimização, depois da construção do viaduto e da ponte é imperativa a recuperação de 

todas as áreas afectadas, repondo-se no mínimo a situação inicial. 

Por fim, considera-se que as ocorrências acima sistematizadas não se assumirão como 

impactes muito significativos. O facto da via em estudo atravessar uma zona de relevo 

ondulado, reduzindo substancialmente o alcance visual, aliada à baixa densidade 

populacional detectada, implica que o impacte visual produzido pelo projecto rodoviário seja 

inferior ao expectável.  

Para minimizar a afectação na paisagem, a área intervencionada deverá ser reduzida ao 

mínimo necessário, sobretudo, no que se refere ao corte de vegetação natural existente, 

localizando-se as áreas de apoio à obra, como seja a implantação de estaleiros e os 

acessos temporários, longe dos aglomerados urbanos, áreas agrícolas, de linhas de água e 

de outras áreas sensíveis identificadas no desenho PNPE.E.211.03 - Síntese de 

Condicionantes no Tomo III do presente RECAPE.  

Prevê-se ainda que os potenciais impactes do projecto sejam parcialmente anulados com a 

recuperação de todas as áreas afectadas, através da implementação do Projecto de 

Integração Paisagística, que integra o Volume 9 do Projecto Rodoviário.  

O PIP tem por objectivo minimizar o impacte visual do projecto através da sua integração na 

envolvente da forma mais natural possível. A integração paisagística passa pela 

renaturalização de áreas que sofreram movimentações de terra, nomeadamente taludes e 

interior de nós. 

Para além disso, o PIP tem um importante papel na minimização de alguns impactes 

negativos identificados noutros descritores, nomeadamente da Componente Biológica, 

através do enquadramento com vegetação das passagens utilizáveis pela fauna, e na 

reconstituição de galerias ripícolas e outras formações vegetais.  
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4.2.4  -  Recursos Hídricos 

A análise realizada aos Recursos Hídricos e apresentada no Anexo D teve como base os 

seguintes factores: 

 Rede hidrográfica local – O lote 7 insere-se na bacia hidrográfica do rio Tejo e mais 

especificamente nas bacias hidrográficas do rio Ocreza, da ribeira de S. Gens, da 

ribeira de Estevês e da ribeira do Peral. 

 Trabalho de campo e informação recebida das diferentes entidades contactadas que 

permitiu identificar os pontos de água existentes na envolvente do traçado. 

O desenvolvimento do presente projecto induz a impactes sobre os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos que se manifestam quer na fase de construção quer na de 

exploração do mesmo. Na fase de construção os principais impactes resultam da 

movimentação de terras, alteração do modelado natural, destruição do coberto vegetal, 

afectação das linhas de água, possível interferência com o nível freático, bem como 

alteração da qualidade das águas superficiais. 

De modo a minimizar a interferência do traçado sobre os recursos hídricos consideraram-se 

órgãos de drenagem – longitudinal e transversal, adequados ao existente que permitem 

minimizar o efeito barreira gerado pela via. Complementarmente foram considerados dois 

viadutos para atravessamento quer da ribeira de S. Gens quer do rio Ocreza. 

Paralelamente e de modo a identificar as afectações decorrentes da execução do traçado foi 

realizado um levantamento de todos os pontos de água passíveis de serem directamente 

afectados, tendo-se verificada a afectação de 38 pontos de água. 

Indirectamente poderão ocorrer impactes como resultado da execução de taludes, os quais 

não interferirão directamente com o nível freático mas poderão induzir a redução da área de 

recarga dos mesmos. Aquando da realização dos processos de expropriação será definido 

juntamente com o proprietário o valor compensatório.  

No Desenho PNPE.E.211.03 - Síntese de Condicionantes do Anexo C do Tomo III são 

identificadas as infra-estruturas de saneamento básico existentes na zona de 

desenvolvimento do Lote 7 à escala 1:25.000. Complementarmente são apresentadas no 

desenho PNPE.E.211.04 - Síntese Ambiental, à escala 1:5000, igualmente no Anexo C do 
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Tomo III, as infra-estruturas identificadas na envolvente directa do Lote 7, onde se incluem 

os pontos de água. 

Na fase de exploração os impactes expectáveis são sobretudo ao nível da contaminação 

das águas superficiais e subterrâneas, provocada pelas descargas das águas de 

escorrência da via, alteradas pelo contacto com os poluentes depositados na plataforma 

rodoviária, resultantes da circulação automóvel. 

Contudo, e tendo em consideração a modelação realizada usando por base o modelo 

desenvolvido por Driver e Tasker e devidamente adaptado à situação nacional pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, não se prevê a emissão de águas de escorrência 

passíveis de induzirem a alterações na qualidade no meio hídrico (superficial e subterrâneo). 

Finalmente, são propostas medidas de minimização que, quando devidamente aplicadas, 

permitem minimizar os impactes resultantes sobre os recursos hídricos.  

De modo a avaliar o real impacte do Lote 7 sobre os recursos hídricos, desenvolveu-se, um 

Plano de Monitorização, apresentado no Tomo IV do RECAPE (PNPE-E-211.PM - Plano 

Geral de Monitorização). Com o referido Plano pretende-se acompanhar o impacte 

promovido quer pela construção quer pela exploração sobre os recursos hídricos superficiais 

e subterrâneos. 

Complementarmente e de modo a minimizar o impacte sobre os recursos hídricos 

superficiais é proposta a adopção de barreiras de retenção de sedimentos, de modo a 

minimizar a afectação em termos de qualitativos e quantitativos. 

4.2.5  -  Sistemas Ecológicos 

No âmbito do presente RECAPE foram respondidas às questões requeridas no nos 

Sistemas Ecológicos que constam da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em 

Abril de 2005 relativa ao lanço do IC8 – Proença-a-Nova / IP2 desenvolvido em fase de 

Estudo Prévio. 

Deste modo, no Anexo F do Tomo III – Anexos Técnicos apresenta-se um resumo dos 

valores naturais presentes na área de estudo, a resposta às questões da DIA, assim como 

se analisam os potenciais impactes determinados pela implantação e exploração da infra-
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estrutura rodoviária centrados na componente fauna, preconizando-se, sempre que 

justificável, as medidas de minimização tidas por adequadas. 

No cômputo geral, a área de estudo é dominada por pinhais por vezes com subcoberto de 

matos baixos e eucaliptais que intercalam com áreas de matos, pequenas áreas 

agricultadas de pastagens/pousios e alguns olivais e zonas rurais habitadas. Os cursos de 

água principais existentes na área de estudo são o rio Ocreza e secundariamente, a ribeira 

de S. Gens. O primeiro não apresenta galeria ripícola no local onde é atravessado em 

viaduto pelo traçado, sendo que a plantação de olival circundante chega até às suas 

margens. Refere-se apenas a presença pontual de algumas manchas de matos autóctones, 

porém de forma fragmentada e dispersa pelo olival. A ribeira de S. Gens tem, no troço 

atravessado, o seu leito menor confinado entre muros de pedra solta e o seu leito maior e 

margens ocupado inteiramente por terrenos agrícolas. 

Relativamente à fauna destaca-se o caso particular do Rato de Cabrera (Microtus cabrerae), 

para o qual a Declaração de Impacte Ambiental (DIA C.2) do presente estudo exigiu o 

seguinte: “Relativamente à ocorrência de Rato Cabrera (Microtus cabrerae), deverá ser 

demonstrada, inequivocamente, a presença ou ausência do referido micromamífero”. 

 Desta forma, foi realizada uma prospecção da ocorrência desta espécie num corredor e 200 

m centrado no eixo da via. A prospecção do corredor definido pela área de estudo revelou a 

existência de 43 áreas com potencial para o abrigo de colónias de Rato de Cabrera. Entre 

estas destacam-se 12 áreas em que as condições do habitat eram óptimas para a 

ocorrência da espécie mas onde não foram detectadas colónias e 10 áreas onde ocorria o 

habitat típico do rato de Cabrera e foram detectadas colónias através de galerias de trilhos 

com as características morfológicas típicas da espécie, constituídas por várias galerias 

principais que se ramificavam para galerias secundárias. As localizações destas áreas foram 

indicadas e cartografadas.  

No âmbito das medidas de minimização e compensação relativas ao presente projecto 

devem ser realizadas capturas de indivíduos nas colónias identificadas para confirmação da 

espécie e, caso seja Rato de Cabrera, estas devem ser transloucadas para zonas com boas 

características para a sobrevivência da espécie antes do início da fase de construção. Esta 

medida está associada ao Plano de Monitorização proposto, em fase de Situação de 

Referência, direccionado para esta espécie (Tomo IV – Plano Geral de Monitorização). 
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As áreas de prados húmidos muito favoráveis à espécie, nas quais foram detectadas 

colónias e que serão directamente afectadas pelo traçado devem ser compensadas através 

da plantação de áreas idênticas na sua continuidade, mas fora da influência da rodovia. 

Uma vez que esta espécie tem alguma mobilidade dentro do seu habitat de ocorrência, será 

expectável que passe a colonizar as novas áreas propostas, caso estas apresentem as 

mesmas características ecológicas. 

De forma a não se bloquear o fluxo genético entre colónias ou populações em lados opostos 

da rodovia foi ponderada a utilização de passagens hidráulicas adaptadas para a fauna que 

permitam o atravessamento de indivíduos. Tendo em consideração a abundância de habitat 

favorável para a ocorrência de Rato de Cabrera na área de estudo e a capacidade de 

dispersão dos jovens machos, o intervalo máximo entre passagens de fauna preconizado foi 

de cerca de 1km. 

De forma a seguir a evolução das colónias translocadas, a colonização das bermas da 

rodovia, verificar a permeabilidade desta ao Rato de Cabrera e estudar a mortalidade 

resultante de atropelamentos foi proposto um Plano de Monitorização que abrange as fases 

de situação de referência e exploração, direccionado para esta espécie (Tomo IV – Plano 

Geral de Monitorização).  

Relativamente aos quirópteros, é também referido na DIA C.3: “Relativamente aos morcegos 

e uma vez que não foi realizado trabalho de campo, deverá efectuar-se o seguinte 

procedimento: 

 Pesquisar abrigos num raio de 200 m na envolvente do traçado e caso se verifique a 

sua presença caracterizar a situação de referência relativamente à localização (e 

importância) dos abrigos identificados (e.g. minas, grutas, construções, árvores).  

 Incluir os morcegos no Programa de Monitorização. 

Caso a via se situe a menos de 5 km de abrigos de importância nacional ou caso venham a 

ser encontrados abrigos desta importância no decorrer do trabalho de campo, a situação 

deverá ser discutida com o ICN.” 

De acordo com o supracitado foi realizada uma prospecção de abrigos de morcegos 

considerando-se como área de estudo um corredor de 200 m centrado no eixo da via. A 
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área de estudo mostrou-se muito pouco favorável à ocorrência de abrigos cavernícolas e 

arborícolas, não tendo sido verificados locais propícios à sua formação como grutas ou 

bosques de quercíneas. Segundo os dados do ICNB e a informação cedida pela Sociedade 

Portuguesa de Espeleologia (SPE), não se conhecem abrigos relevantes de quirópteros na 

zona em que a área de estudo se insere. De acordo os dados do ICNB o abrigo mais 

próximo da área de estudo localiza-se a mais de 7 km a norte desta e consiste no abrigo de 

Cobrão. De acordo com a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), para o concelho 

de Proença-a-Nova não existe registo de minas e para o concelho de Vila Velha de Ródão 

existem 8 registos de minas de cobre antigas. Porém, após a análise da sua localização, 

verificou-se que nenhuma delas está localizada dentro da área de estudo (corredor de 200 

m), nem dentro de um corredor de 5 km centrado no eixo da via pelo que não foram 

prospectadas, dada a distância ao traçado. 

Desta forma, ao longo da área definida foram prospectadas casas e ruínas abandonadas, 

assim como minas e poços localizados pontualmente nas áreas agrícolas existentes ao 

longo do traçado. Não foram detectados quaisquer vestígios da presença de abrigos de 

morcegos em todos os locais prospectados.  

De forma complementar foram efectuados três pontos de amostragem ao longo das margens 

do rio Ocreza de forma a determinar utilização desta área por parte da comunidade local de 

quirópteros. Desta análise verificou-se que este vale consiste num corredor de alimentação de 

morcegos, e apesar de não se preverem impactes significativos da sua transposição por 

viaduto, propõe-se um estudo de monitorização acerca da utilização desta área por parte 

deste grupo faunístico. 

Para a Fauna os principais impactes identificados decorrem do efeito barreira e da 

mortalidade por atropelamentos. A sua magnitude é em geral fraca, sendo minimizada pela 

obtenção de uma boa permeabilidade da via à passagem de vertebrados e um desenho 

equilibrado da vedação. Desta forma, procedeu-se à análise de permeabilidade da via 

tendo em consideração que as zonas que correspondem a vales de ribeiras, constituem 

locais preferenciais de deslocação para a fauna, tendo-se verificado que a ribeira de S. 

Gens e o rio Ocreza são atravessados por viaduto e as restantes ribeiras por PI especiais. 

Considerou-se adequada para a passagem de fauna uma secção mínima de 1,5 m, e os 

restabelecimentos previstos, de modo a verificar se a via será permeável à passagem de 
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fauna, e um intervalo de cerca de 1000 m entre locais adequados para a passagem de 

fauna em geral. 

No que diz respeito à vedação, a rede terá malha progressiva, com altura mínima acima do 

solo de 1,50 m, e será ser fixa ao solo. Os arames têm 2.5 mm de diâmetro e são de 

material não enferrujável. A separação final dos arames é de 1x1 cm até uma altura de 50 

cm, através de uma dupla rede, impossibilitando a passagem de micromamíferos e 

herpetofauna. Será enterrada a 40 cm de profundidade ou, em alternativa, dobrada na base 

e cravada no solo para evitar que evitar a escavação e passagem por baixo da vedação.  

Tendo em conta a introdução das medidas de minimização propostas, não são esperados 

episódios regulares de atropelamento e as espécies e grupos de fauna avaliados em termos 

de efeito barreira vão poder movimentar-se com alguma facilidade através da via. Ainda 

assim recomenda-se que sejam monitorizadas a eficácia da permeabilidade da via, a 

mortalidade por atropelamento e a eficácia da vedação, assim como o recrutamento das 

bermas pelo Rato de Cabrera e o grau de utilização da área por parte dos Quirópteros 

(Tomo IV - Plano Geral de Monitorização). 

4.2.6  -  Ambiente Sonoro 

No Anexo E do Tomo III – Anexos Técnicos apresenta-se o Estudo Acústico efectuado 

para o Lote 7, que atende à DIA do IC8 – Proença-a-Nova / IP2.  

Desta forma, procedeu-se ao estudo detalhado para verificação das afectações no ambiente 

sonoro, efectuando visitas técnicas ao local e previsões do ruído de tráfego rodoviário para 

os anos de 2013, 2022, e 2032 para os indicadores Lden e Ln; à análise dos resultantes 

impactes no ruído ambiente junto dos usos do solo com sensibilidade ao ruído de forma a 

avaliar a necessidade de dimensionamento de medidas de minimização de ruído; e ao 

desenvolvimento de um Plano de Monitorização. 

O Lote 7 da Subconcessão do Pinhal Interior atravessa zonas de baixa densidade 

populacional, cujas ocupações do solo são, essencialmente, anexos agrícolas e pecuários e 

pontualmente receptores sensíveis com um piso apenas. Para além das casas de habitação, 

na plena via do IC8 verifica-se a existência de diversas ruínas, armazéns e anexos.  
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Da análise das simulações efectuadas verifica-se que em todos os receptores sensíveis ao 

ruído existentes na proximidade da plena via do lote 7, e até ao ano 2032, são cumpridos os 

valores limites legalmente estabelecidos para zonas que ainda não foram alvo de 

classificação acústica. Apenas no ano 2032 e apenas para o receptor situado ao km 6+325, 

lado esquerdo, verifica-se o incumprimento do critério da Regra de Boas Práticas (RBP) 

para o indicador de ruído Ln, ou seja, os valores resultantes são da ordem de grandeza e/ou 

marginalmente superiores a 15 dB(A), face aos valores registados actualmente.  

Da análise de impactes efectuada conclui-se da necessidade de implantação de medidas 

minimizadoras de ruído ao km 6+325, lado esquerdo, na proximidade do ano horizonte – 

2032. Esta medida não foi actualmente dimensionada uma vez que no âmbito do presente 

estudo as medidas minimizadoras apenas são dimensionadas quando necessárias até ao 

ano intermédio de estudo (2022).  

No estudo acústico do Anexo F do Tomo III – Anexos Técnicos apresentam-se ainda de 

forma pormenorizada as medidas para a fase de construção e exploração da via e os mapas 

de ruído. O Plano de Monitorização de Ruído é apresentado no Tomo IV – Plano Geral de 

Monitorização.  

4.2.7  -  Património 

Os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do Descritor Património do RECAPE do 

Lote 7 da Subconcessão do Pinhal Interior: Proença-a-Nova/Perdigão (A23) revelaram a 

existência de 18 ocorrências patrimoniais. 

Neste conjunto há três ocorrências patrimoniais com impactes negativos directos previstos, 

treze ocorrências com impactes negativos indirectos e duas ocorrências com impactes 

nulos. 

Perante os resultados obtidos nas prospecções de campo, existem condicionantes 

patrimoniais para o normal decorrer desta obra, sendo necessário assegurar o cumprimento 

das medidas de mitigação específicas (registo exaustivo de edificado). 

As medidas de minimização patrimonial de impacte serão ainda genéricas, designadamente 

o acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que 
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impliquem todo o tipo de movimentação de terras (desmatação, escavações, 

terraplanagens, depósitos e empréstimo de inertes), quer estas sejam feitas em fase de 

construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de 

caminhos ou desmatação. 

Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções 

arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações 

constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à 

escavação. 

No Anexo G no Tomo III - Anexos Técnicos apresenta-se o estudo pormenorizado para o 

descritor Património, onde se inclui o Relatório dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica, 

a Carta de Localização das Ocorrências Patrimoniais e as Fichas de Sítio. 

4.2.8  -  Uso do Solo, Ordenamento do Território e Componente Social 

Conforme já verificado o Lanço do IC8 Proença-a-Nova / Perdigão (A23), entre o Nó do 

Montinho do IC8 e o nó com a A23, desenvolve-se nos concelhos de Proença-a-Nova e Vila 

Velha de Ródão. 

Primeiramente, foi efectuada uma análise das condições de restabelecimento dos caminhos 

(serventias) / vias intersectadas pelo lanço em estudo 

Da análise efectuada verifica-se que são interceptados maioritariamente serventias 

agrícolas e caminhos rurais, prevendo-se apenas a necessidade de transpor três estradas 

nacionais – EN241, EN351 e EN3, bem como três caminhos municipais. 

Verifica-se que o restabelecimento das circulações que interferem com o traçado da plena 

via, será na generalidade assegurado através da realização de Restabelecimentos 

associados à construção de Passagens Superiores e Inferiores (incluindo agrícolas) e 

Caminhos Paralelos que garantem o acesso às propriedades marginais, nomeadamente: 20 

restabelecimentos, dos quais 12 restabelecimentos de serventias agrícolas e 2 caminhos 

rurais, vários caminhos paralelos ao longo do traçado, 3 restabelecimentos de caminhos 

municipais e 3 restabelecimentos de estradas nacionais. Estas ligações permitirão a 

reposição das circulações mais afectadas pelo traçado. A estes restabelecimentos acrescem 
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o Nó de Pedra do Altar, que estabelece ligação à EN351, o Nó de Perdigão, que articula o 

IC8 com a EN3 e por último o Nó com a A23, ficando assim assegurada a articulação do IC8 

com as estradas nacionais interceptadas e dando acessibilidade aos principais aglomerados 

da região. 

O IC8 insere-se numa zona marcadamente rural, com ocupação maioritariamente florestal e 

agrícola, recortada por uma vasta rede de caminhos/ serventias para permitir o acesso às 

propriedades.  

A impossibilidade da reposição total de todos os caminhos identificados conduz 

naturalmente a um decréscimo da mobilidade de pessoas e bens, ao nível local. No entanto, 

privilegiou-se o restabelecimento dos itinerários com maior utilização por parte da população 

local, respondendo às suas solicitações.  

Refira-se, ainda, que as características geométricas dos restabelecimentos e serventias 

rurais previstos permitem assegurar a passagem da maquinaria necessária, não só à 

actividade agrícola mas também à actividade silvícola, incluindo a maquinaria de limpeza de 

matos e de corte das zonas florestais, assim como a passagem de viaturas de emergência 

necessárias ao combate a fogos florestais, situação de risco na região em causa. 

Apresenta-se seguidamente uma reanálise de impactes sobre o Uso do Solo, Componente 

Social e Ordenamento e Condicionantes do Território que se centrou na verificação do 

cumprimento dos requisitos expressos no Anexo à DIA que se prendem com estas 

temáticas e na identificação dos impactes ambientais resultantes das alterações efectuadas 

face ao Estudo Prévio. 

Os impactes identificados no descritor uso do solo correspondem à alteração do uso actual 

do solo na fase de construção e que permanecem na fase de exploração, principalmente, 

nas áreas correspondentes à implantação do traçado da plena via, nós, restabelecimentos e 

caminhos paralelos. Podem ainda verificar-se alterações ao uso do solo por abandono da 

actividade agrícola/florestal em consequência das expropriações, ou seja, caso a área 

remanescente das parcelas expropriadas não tenha dimensão para assegurar a actividade 

que se verificava anteriormente.  

Da análise do traçado em estudo ressalta que a interferência com áreas florestais (incluindo 

matos), é predominante relativamente aos usos agrícolas, sendo que sempre que possível 
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se verificou um afastamento do traçado às áreas agrícolas, evitando um maior parcelamento 

da estrutura fundiária existente. Foi verificado que o traçado em estudo não afecta qualquer 

habitação. Considera-se assim que houve uma minimização dos impactes sobre as áreas 

agrícolas e sociais face ao previsto em estudo prévio. 

O efeito barreira encontra-se como já referido minimizado pelo restabelecimento 

desnivelado das principais estradas e caminhos identificados como mais utilizados pela 

população, sendo que está prevista a introdução de uma malha de caminhos secundários 

paralelos ao traçado que asseguram o acesso às propriedades marginais ao IC8. 

Deste modo, consideram-se os impactes no descritor uso do solo embora globalmente 

negativos e permanentes, de magnitude moderada, considerando-se apenas significativos 

ao nível local. 

Relativamente à Componente social considera-se que os impactes identificados, ao nível 

regional, no âmbito do EIA do Estudo Prévio do “IC8 - Proença-a-Nova / IP2”, 

maioritariamente positivos, se mantêm válidos, pois as alterações introduzidas no traçado do 

Lote 7 não alteram as conclusões anteriores, tendo sido assim efectuada apenas uma 

avaliação dos impactes de carácter local. 

Não se verificam afectações directas de edificações ou equipamentos colectivos, não sendo 

também afectados anexos agrícolas. Há a referi apenas, perto do km 0+600, a afectação de 

uma área de repouso adjacente à actual EN241, contudo esta área já no estudo prévio seria 

indirectamente afectada, uma vez que ficava confinada entre a actual EN241 e o IC8, sem 

grandes condições de utilização. Acresce que a Câmara Municipal de Proença-a-Nova 

concordou com a alteração proposta ao traçado e com a afectação. 

Verifica-se que ao longo do traçado a área média das parcelas varia, ocorrendo parcelas de 

muito pequena dimensão ao longo de todo o traçado, intercaladas com outras parcelas de 

maior dimensão.  

Da análise efectuada verifica-se que existem propriedades que ficarão seccionadas com a 

implantação da via em análise. Salienta-se no entanto, que a ripagem do traçado para 

nordeste entre os km 0+400 e 1+200 relativamente à solução do Estudo Prévio, bem como a 

alteração no restabelecimento da EN241, diminuirá a área necessária a afectar, uma vez 



  
 

 
84 Doc. Nº PNPE.E.211.RT         

Fevereiro de 2011 
PNPE-E-211-RT.doc 

que será aproveitada parte da plataforma da actual EN241 e do caminho para Vale da 

Balsa, o que permite nesta zona diminuir o seccionamento de propriedades. 

Considera-se que os impactes na propriedade rústica serão negativos, localizados, 

permanentes de reduzida magnitude mas de significância variável consoante a área 

expropriada, relativamente á área total do terreno. Serão significativos nos casos em que a 

expropriação da propriedade for total ou quando a área remanescente relativamente à área 

total não permitir um uso adequado do terreno. Estes impactes poderão ser, em parte, 

mitigados se o valor de expropriação for adequado, não sendo, no entanto, possível mitigar 

o impacte resultante do valor sentimental que os proprietários têm relativamente aos seus 

terrenos. O valor da expropriação deverá ser definido em acordo com os proprietários e em 

função do uso de solo e da produtividade do mesmo. 

No que se refere a serviços afectados está prevista a sua reposição tendo em consideração 

as recomendações feitas pelas entidades gestoras das infra-estruturas e sem interferências 

com os níveis de serviço prestados quer às populações quer às actividades económicas. 

O actual projecto mantém de um modo geral as acessibilidades existentes e previstas em 

Estudo Prévio, apesar de ter sido diminuído o número de serventias agrícolas que resultou na 

passagem de 25 restabelecimentos do Estudo Prévio, para 20 no Projecto de Execução, refere-

se que as alterações decorreram do ajuste do traçado, devido à reformulação dos nós e à 

relocalização de algumas passagens agrícolas. A estes acrescem 3 passagens inferiores 

especiais (PIE) que restabelecem caminhos rurais e simultaneamente permitem o 

atravessamento de linhas e água e que vêm substituir os viadutos propostos naqueles locais 

me fase de Estudo Prévio. É ainda proposta, uma rede de caminhos paralelos que 

restabelecem o acesso às propriedades adjacentes ao traçado. Deste modo, e embora no 

projecto de execução se tenha considerado um número de restabelecimentos inferior ao 

verificado no Estudo Prévio, considera-se o impacte gerado pela implantação do IC8 é 

relativamente semelhante ao Estudo Prévio, tendo-se assegurado a necessária permeabilidade 

transversal da via. 

Na sequência da identificação dos impactes ao nível do ordenamento do território no EIA do 

Estudo Prévio do Lanço do IC8 Proença-a-Nova / Perdigão (A23), considera-se que os 

impactes identificados ao nível dos planos nacionais, especiais e regionais se mantêm, 

positivos e de significância elevada, dado que com a implantação do lanço do IC8 em causa 

constitui um incremento substancial na conectividade da rede viária da região, resultando numa 
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maior coesão territorial, aproximando populações e criando novas oportunidades principalmente 

nos sectores de actividade económica. 

Deste modo, a avaliação dos impactes centrou-se nas alterações de traçado introduzidas 

nesta fase de projecto de execução, reanalisando-se a significância dos impactes ao nível 

concelhio/ local, identificados através da análise do PDM dos concelhos de Proença-a-Nova 

e de Vila Velha de Rodão. 

Desde a aprovação do traçado do Estudo Prévio em sede de AIA, refere-se que apenas 

ocorreram duas alterações ao PDM de Proença-a-Nova, uma delas foi publicada no Aviso 

n.º 19250/2010 (DR n.º 189, 2ª Série, de 28 de Setembro), tendo sido alterado o artigo 18º 

do PDM, relativo às instalações agro-pecuárias. A outra alteração ao PDM foi publicada no 

Aviso n.º 1395/2011 (DR n.º 9, 2ª Série, de 13 de Janeiro) e diz respeito à alteração da 

Planta de Ordenamento n área do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-

Nova entretanto publicado no Aviso n.º 19330/2010 (DR n.º 190, 2ª Série, de 29 de 

Setembro). Contudo, verifica-se que a área do referido plano de pormenor encontra-se 

afastada do traçado, não interferindo com o mesmo. 

Em relação ao PDM de Vila Velha de Rodão, desde a emissão da DIA do “IC5 – Proença-a-

Nova/IP2”, não foi produzida nenhuma alteração ao PDM, nem foram aprovados planos de 

pormenor ou planos de urbanização na área do Lanço do IC5 em estudo. 

Neste seguimento, verifica-se que se mantém as disposições dos PDM abrangidos pelo 

lanço do IC8 em estudo vigentes aquando da emissão da DIA, verificando-se que da mesma 

forma, que não existe um espaço canal para a implantação deste trecho do IC5. De um 

modo geral, mantém-se os impactes apurados no traçado do Estudo Prévio ao nível da 

afectação das classes de espaço definidas na planta de ordenamento dos PDM abrangidos, 

sendo atravessados maioritariamente as categorias de espaços florestais, espaços agro-

florestais e espaços agrícolas. 

Ao nível das condicionantes ao uso do solo, servidões e restrições de utilidade pública, 

no que se refere à RAN verificam-se algumas interferências do traçado em estudo, 

nomeadamente: 

 Na inicio do lanço na ligação do Restabelecimento 1 à rotunda de ligação à EN241; 
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 Perto do km 2+400, transposta pelo viaduto sobre a Rib.ª de S. Gens – interferida pela 

plena via no Estudo Prévio; 

 Perto do km 3+900, também interferida no Estudo Prévio; 

 Aproximadamente ao km 6+480 – nesta zona o traçado foi ripado relativamente ao 

Estudo Prévio. 

Conclui-se porém, que os impactes sobre a RAN do projecto de execução têm uma 

magnitude e significância relativamente semelhantes ao traçado do Estudo Prévio. 

No que diz respeito à REN, verifica-se que até ao km2+600 são interferidas as mesmas 

categorias de REN interferidas no Estudo Prévio, “Áreas com Risco de Erosão” e 

“Cabeceiras das Linhas de Água”, salientando-se no entanto, que a reformulação do 

restabelecimento 1, bem como a ligeira ripagem do traçado ao km 2+200 e introdução do 

viaduto sobre a Rib.ª de S. Gens, permitiram minimizar a área de REN afectada.  

Ao km 7+900 o traçado proposto intercepta uma área de REN englobada no ecossistema 

“Áreas com Risco de Erosão” ocorrente na margem do afluente da ribeira de Estevês, a qual 

não era afectada no Estudo Prévio, em contrapartida ao km 9+100, o traçado do Projecto de 

Execução evita, a afectação de outra mancha de REN do mesmo ecossistema 

correspondente à ribeira de Peral, que era interceptada no Estudo Prévio.  

Entre o km 11+510 e o km 13+100, o traçado do Projecto de Execução interfere com áreas 

de REN do ecossistema “Áreas com Risco de Erosão” de forma relativamente semelhante 

ao Estudo Prévio.  

A maior diferença de afectação da REN relativamente ao estudo prévio ocorre na devido à 

alteração no Nó de Perdigão, que afectará uma maior área correspondente a “Cabeceiras 

das Linhas de Água”. 

De forma a minimizar os impactes previstos, tanto na afectação de áreas REN, RAN como 

na alteração do uso previsto a nível de Ordenamento do Território, deve-se restringir as 

actividades associadas à obra à área de implementação da via, de forma a não afectar mais 

zonas sensíveis do que o estritamente necessário. Assim, deve ser interdita a instalação de 

estaleiros, de áreas de empréstimos e de depósito, e de acesso à obra nas zonas 

demarcadas no desenho Síntese de Condicionantes à Implantação de estaleiros e 

outras Infra-estruturas de Apoio de Obra, apresentado no Tomo V. 
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4.3  -  Alterações Introduzidas no Projecto e sua Avaliação 

Na passagem de Estudo Prévio (EP) para Projecto de Execução (PE) ocorrem 

invariavelmente ajustes no traçado decorrentes, quer duma maior pormenorização técnica e 

da cartografia de base, quer da necessidade de minimizar os impactes previstos em sede de 

EP, dando desta forma cumprimento à DIA. 

De facto, em fase de Projecto de Execução, com base em cartografia mais rigorosa são 

aferidos e analisados diversos factores que conferem uma maior sensibilidade ao traçado, 

ao nível da sua geometria, da segurança rodoviária, da ocupação do solo (ajustes ao 

cadastro), ou ainda da garantia das acessibilidades rodoviárias e pedonais, implicando a 

realização de algumas alterações ao traçado apresentado em fase de Estudo Prévio, 

nomeadamente ao nível dos nós e dos restabelecimentos, bem como de algumas situações 

pontuais de ripagem do traçado, mas sempre respeitando o corredor aprovado em fase de 

AIA (corredor de 400 m de largura centrado no eixo da solução de traçado do Estudo Prévio 

aprovada e círculo de 1300 m de diâmetro centrado nos Nós de Ligação). 

O desenvolvimento do PE implica, como já se referiu, um trabalho interdisciplinar intervindo a 

equipe de ambiente (que desenvolve o RECAPE) desde uma fase precoce dos estudos afim 

de, em conjunto com os projectistas, procurarem as soluções que minimizam os impactes 

ambientais previstos e, simultaneamente conduzem a uma optimização do traçado do ponto de 

vista rodoviário. 

Assim, tendo em consideração a análise de impactes já efectuada no capítulo precedente 

para os descritores mais relevantes, efectua-se uma análise das alterações ocorridas no 

traçado desde a fase de Estudo Prévio até à actual fase de Projecto de Execução, 

acompanhada da respectiva justificação técnica seguida de uma análise ambiental 

integrada, incidindo especificamente sobre as áreas onde se verificaram modificações no 

traçado. No Quadro 13 apresenta-se uma síntese das alterações ocorridas e no Desenho 

PNPE.E.211.03 é possível observar a solução preconizada em Estudo Prévio e o traçado 

desenvolvido em Projecto de Execução tendo sido cartografadas as principais 

condicionantes que implicaram, por um lado, a realização de ajustes à solução do EP, e por 

outro, a proposta de medidas de minimização para a fase de obra e exploração a fim de 

atenuar os impactes remanescentes. 
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• Alteração 1 – Ripagem para nordeste entre os km 0+400 e 1+200 e 

restabelecimento da EN241 

Esta ripagem teve como principal objectivo a optimização da integração da via na topografia 

do terreno, passando o traçado a desenvolver-se a maiores cotas, aproveitando 

simultaneamente o corredor da actual EN241 em maior extensão.  

O restabelecimento da EN241 é também ripado relativamente à solução de Estudo Prévio, 

localizando-se fora do corredor aprovado em sede de AIA, passando este restabelecimento 

a desenvolver-se ligeiramente a norte da EN241 existente, contornando por poente o 

aeródromo de Proença-a-Nova de forma a permitir a expansão prevista desta infra-estrutura. 

O Restabelecimento 1 apresenta agora cerca de 1613 m, terminando com a ligação à 

EN241-1 através da introdução de uma intersecção giratória, à semelhança do previsto no 

Estudo Prévio, mas localizada a norte do IC8 em análise em vez de a sul dele. De forma a 

assegurar a acessibilidade à povoação de Vale da Balsa, que no traçado de Estudo Prévio 

era assegurado pelo restabelecimento 1, foi proposto o restabelecimento 1A que, de forma 

geral, aproveita a plataforma do caminho rural existente de acesso a Vale da Balsa, 

assegurando a ligação à EN241-1 sensivelmente no local previsto no traçado de Estudo 

Prévio. 

No que respeita à ocupação actual do solo, esta alteração implica uma redução da área total 

a afectar já que ocorre um maior aproveitamento das plataformas das vias existentes, 

nomeadamente da EN241 e do caminho rural de acesso a Vale da Balsa. Não se verifica 

afectação de áreas agrícolas, uma vez que as áreas onde anteriormente se praticava esta 

actividade encontram-se actualmente cobertas de matos (estevais) ou com plantações 

jovens de eucaliptal e pinhal. 

Verifica-se que ocorrerá, cerca do km 0+500, a afectação de uma área de repouso 

adjacente à actual EN241, sem interesse patrimonial, tendo a autarquia de Proença-a-Nova 

manifestado a sua concordância com esta afectação. Esta área, embora não fosse 

directamente afectada no traçado de Estudo Prévio, ficava confinada entre a actual EN241 e 

o IC8 e sem condições de utilização, pelo que este é um impacte comum aos dois traçados.  
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Fotografia 3 - Área de repouso adjacente à actual EN241 

Do ponto de vista dos sistemas ecológicos, esta ripagem é muito benéfica visto que permite 

a preservação de um prado húmido, antiga área agrícola em que os solos se encontram 

actualmente incultos (entre os km 0+900 e 1+000), onde foi identificada a presença de 

colónias de Rato de Cabrera e que era afectada pelo traçado do Estudo Prévio. 

No que respeita às condicionantes legais, o traçado agora proposto sobrepõe-se ao Espaço 

Canal reservado em sede do PDM para a sua concretização até cerca do km 0+600, em 

maior extensão que o traçado aprovado em sede de AIA. No que respeita a outras 

condicionantes, verifica-se que ambos os traçados da plena via se inserem integralmente 

em Áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), interferindo na zona em que não se 

sobrepõem à EN241 principalmente com o ecossistema “Cabeceiras das Linhas de Água”. 

O restabelecimento 1 da EN241 contorna a referida mancha de “Cabeceiras das Linhas de 

Água” e intercepta “Áreas com Risco de Erosão” junto Às EN241 e 241-1, ao passo que o 

restabelecimento 1A interfere apenas marginalmente com áreas da REN. Comparativamente 

com o traçado do Estudo Prévio, refere-se que o restabelecimento 1 da EN241 previsto no 
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EP interceptava em muito maior extensão áreas de “Cabeceiras das Linhas de Água”, 

embora a intercepção de “Áreas com Risco de Erosão” fosse inferior.  

No que respeita ao Ordenamento do Território verifica-se que não há diferenças 

significativas entre a solução agora proposta e a solução do Estudo Prévio, atravessando 

ambas as soluções maioritariamente as seguintes classes de espaços: Espaços 

Agrícolas/Florestais, Espaços Agro-Florestais e Espaços Florestais de Produção. 

Do ponto de vista patrimonial, neste troço só há a referir a área de repouso já mencionada, 

que corresponde ao sítio Moitas 1 (sítio patrimonial nº 1), com um valor patrimonial reduzido. 

Conforme explicado atrás, este local é afectado quer na solução actual quer na solução do 

Estudo Prévio, não sendo impeditivo à realização da via. Refere-se que o traçado do estudo 

Prévia afectava ainda o sítio Moitas 2 (sítio patrimonial nº 2), igualmente com um valor 

patrimonial reduzido, afectação esta que é evitada com a ripagem efectuada.   

Não existem repercussões noutros descritores ambientais resultantes da alteração 

efectuada. 

• Alteração 2 – Alteração da localização do Restabelecimento 2 

O restabelecimento 2 foi alterado relativamente ao previsto no Estudo Prévio, passando a 

restabelecer o caminho municipal entre Moitas e Vale da Balsa interceptado ao km 1+700 

em vez da serventia rural de menor importância localizada ao km 2+000, o que se traduz 

numa melhoria no respeitante às acessibilidades locais.  

Do ponto de vista das condicionantes legais e ordenamento do território, esta alteração não tem 

repercussões já que o todo este troço se insere em REN, no ecossistema “Cabeceiras das 

Linhas de Água” quer na solução proposta, quer na solução do Estudo Prévio, não afectando 

outras condicionantes e inserindo-se nas mesmas tipologias de classes de ordenamento. 

Não existem repercussões noutros descritores ambientais resultantes da alteração 

efectuada. 
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• Alteração 3 – Ripagem para sudoeste entre os km 1+900 e 3+800 e introdução do 

Viaduto sobre a ribeira de S. Gens 

No que respeita à ripagem efectuadas entre os km 1+900 e 3+800, a mesma teve como 

objectivo a optimização do movimento de terras através de uma maior integração da via na 

topografia do terreno e da redução da dimensão de taludes de aterro e escavação. Acresce 

que neste troço o traçado proposto prevê a introdução de um viaduto sobre a ribeira de S. 

Gens, não previsto no Estudo Prévio, dando resposta ao exigido na DIA.  

A ripagem efectuada não implica impactes acrescidos do ponto de vista da ocupação do 

solo, uma vez que os traçados agora proposto e de Estudo Prévio interceptam as mesmas 

tipologias de ocupação actual do solo. No entanto, a introdução do viaduto sobre a ribeira de 

S. Gens minimiza a afectação do olival existente na várzea desta ribeira. 

 

Fotografia 4  - Olival existente nas margens da ribeira de S. Gens e prado húmido com características para 

ocorrência de Rato de Cabrera 

Do ponto de vista ecológico a área em análise é pouco interessante, sendo dominada por 

matos baixos de esteva, pinhais e eucaliptais, apenas havendo a registar a existência de 
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uma área propícia à ocorrência de Rato de Cabrera, correspondente a terrenos incultos na 

envolvente da linha de água atravessada ao km 3+125, sensivelmente. Esta área era 

igualmente interceptada pelo traçado do Estudo Prévio.   

No que respeita às condicionantes legais, ambos os traçados interceptam áreas de REN 

englobadas nos ecossistemas “Áreas com Risco de Erosão” e “Cabeceiras das Linhas de 

Água” em igual extensão. Ocorre igualmente uma estreita faixa de solos englobados na 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) correspondente às margens da ribeira de S. Gens e que é 

transposta em viaduto no traçado agora proposto. No traçado aprovado em sede de AIA 

esta mancha de RAN era afectada permanentemente, desenvolvendo-se o traçado em 

aterro sobre a linha de água e a mancha de RAN. 

 Em termos de Ordenamento do Território, a ripagem efectuada não apresenta quaisquer 

impactes visto que as classes de espaços interceptadas são as mesmas. No entanto, a 

introdução o viaduto sobre a ribeira de S. Gens reflecte-se num impacte positivo pois impede a 

afectação permanente em aterro de uma mancha de Espaços Agrícolas de Produção. 

Por fim, no que respeita ao património cultural, verifica-se que a ripagem do traçado 

efectuada promove um maior afastamento do traçado relativamente ao elemento patrimonial 

nº 5, Vale das Balsas 2, um moinho de rodízio que era afectado pelo talude de aterro no 

traçado de Estudo Prévio. No que respeita aos sítios nº 6 e nº 7, Favaca 1 e Favaca 2, duas 

casas de apoio agrícola de valor patrimonial reduzido, verifica-se que o traçado proposto se 

aproxima do sítio nº 7 relativamente ao traçado do Estudo Prévio, e se distancia do sítio nº 

6. Não se verificam impactes directos em nenhum dos dois sítios.  

Não existem repercussões noutros descritores ambientais resultantes da alteração 

efectuada. 

• Alteração 4 – Nó da Pedra do Altar 

No traçado agora proposto o Nó de Pedra do Altar localiza-se cerca do km 4+100, numa 

zona mais a poente do que a prevista na fase de Estudo Prévio (km 7+400, 

aproximadamente), integrando o restabelecimento da EN351. Embora fora do corredor 

aprovado em sede de AIA para localização deste nó (círculo com raio de 650 m centrado no 

nó), a solução agora proposta é muito contida, com uma área de ocupação muito inferior à 
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prevista no estudo Prévio, localizando-se quase integralmente no interior do corredor de 400 

m aprovado para a plena via. 

O nó agora proposto apresenta uma tipologia do tipo diamante estabelecendo a articulação 

com a rede viária local através da EN351. Assegura assim a distribuição do tráfego para as 

povoações a norte da plena via nomeadamente Moitas, Espinho Pequeno e Pedra do Altar e 

a sul da plena via às povoações de Picoteira do Monte, Venda Nova e Evendos. Na solução 

aprovada em sede de AIA o nó era do tipo trompete, assegurando apenas a distribuição do 

tráfego para norte da plena via, estando associada a um restabelecimento de cerca de 1,5 

km de extensão que permite ligar à EN241. Acresce que, sensivelmente no local para onde 

agora se propõe a localização deste nó, o traçado de Estudo Prévio previa o 

restabelecimento da EN351, restabelecimento esse que no traçado proposto se encontra 

integrado no nó.   

Desta forma, verifica-se que o traçado agora proposto se apresenta como mais favorável no 

que respeita à ocupação total do solo, com uma área de implantação muito inferior à do nó 

aprovado em sede de AIA, particularmente se se considerar a dimensão do restabelecimento 

necessário para efectuar a ligação entre o nó da Pedra do Altar e a EN251 na solução de 

Estudo Prévio. No que respeita à ocupação actual do solo na zona destes dois nós, verifica-se 

que o nó agora proposto intercepta maioritariamente áreas de produção de pinhal, embora os 

ramos A e B e a rotunda sul, assim como a zona inicial do restabelecimento 3, interceptem uma 

parcela de olival jovem e produtivo. O Nó previsto no traçado de Estudo Prévio localiza-se em 

grande medida em áreas agrícolas actualmente incultas, interceptando também em menor 

escala áreas de floresta de produção. A ligação à EN241 que se origina no nó e que, como já 

ficou dito, apresenta uma extensão de cerca de 1,5 km, intercepta também parcelas florestais e 

áreas agrícolas. Estas áreas agrícolas mais próximas do nó estão incultas, mas as localizadas 

nas proximidades da EN241 e da povoação encontram-se em exploração.  
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Fotografia 5 - Parcela de olival interceptada pelos ramos A e B, pela rotunda sul e pela zona inicial do 

restabelecimento 3 

Refere-se ainda que o nó de Pedra do Altar intercepta marginalmente uma área de 

ocorrência confirmada de Rato de Cabrera, correspondente a uma área agrícola inculta que 

se revelou um excelente habitat para o Rato de Cabrera, permitindo no entanto minimizar a 

afectação das vastas áreas de condições óptimas para a ocorrência desta espécie 

ocorrentes na envolvente do nó aprovado em sede de AIA, nomeadamente ao km 7+200, ao 

km 7+600 e entre os km 8+600 e 9+000, algumas delas com presença confirmada da 

espécie. Assim, do ponto de vista ecológico o nó agora proposto apresenta-se como 

bastante vantajoso já que permite minimizar a afectação da área mais favorável à ocorrência 

de rato de cabrera e onde a sua presença se encontra confirmada. 

Do ponto de vista paisagístico, considera-se que o Nó de Pedra do Altar, ao estabelecer a 

ligação à estrada EN241 substituindo o nó do estudo prévio (Nó 1) ao km 7+500, produz um 

impacte visual menor, dado o seu maior afastamento de povoações, foco de potenciais 

observadores, pelo que também neste aspecto se afigura como mais favorável. 

No que diz respeito às condicionantes legais, verifica-se que nenhum dos nós intercepta 

áreas de RAN ou REN, com excepção da intercepção marginal de uma zona de “Cabeceiras 

das Linhas de Água” pela rotunda norte do nó agora proposto, na zona de ligação à actual 

EN351. Do ponto de vista do Ordenamento do Território, o nó proposto insere-se 

integralmente em Espaços Agrícolas/Florestais ao passo que o nó previsto no Estudo 
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Prévio, para além da classe dos Espaços Agrícolas/ Florestais, intercepta também Espaços 

Florestais de Produção.  

Do ponto de vista patrimonial, o restabelecimento 3 da EN351 aproxima-se do local 

patrimonial nº 9, Favaca 4, uma casa de apoio agrícola de valor patrimonial reduzido e que 

não sofrerá quaisquer impactes directos. 

Por fim, refere-se que a localização do nó agora proposta foi apresentada às Câmaras 

Municipais de Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão nas reuniões decorridas no passado 

dia 20 de Outubro de 2010 com a presença dos respectivos presidentes da Câmara, da 

Subconcessionária, da EP e da equipa projectista. Nas reuniões referidas os autarcas 

manifestaram o seu acordo com a proposta do nó, verificando-se que o mesmo vai de 

encontro a uma pretensão expressa pela autarquia de Proença-a-Nova, nomeadamente no 

que diz respeito à sua localização e função a desempenhar. 

• Alteração 5 – Ripagem do traçado para norte entre os km 6+000 e 7+300, para sul 

ente os km 7+300 e 8+400 e para nordeste e norte entre os km 8+400 e 10+800, 

com supressão dos viadutos sobre a ribeira do Estevês e seu afluente e sobre a 

ribeira do Peral 

As ripagens de traçado entre os km 6+000 e 8+400 decorreram da alteração da localização 

do Nó da Pedra do Altar, uma vez que este nó, situado ao km 7+400 do traçado do Estudo 

Prévio, condicionava a implantação do traçado neste troço. A alteração da localização deste 

nó para o km 4+100 do traçado agora proposto permitiu ajustamentos no traçado visando 

uma maior integração da via na topografia do terreno, a redução da dimensão de taludes de 

aterro e escavação e, consequentemente, optimizando assim o balanço global de terras.  

Desta forma, o traçado desenvolve-se agora mais “agarrado” às encostas, transpondo as 

linhas de água interceptadas, nomeadamente a ribeira de Estevês (km 6+485), a linha de 

água ao km 8+073 e a ribeira do Peral (km 9+142), em locais em que estas se desenvolvem 

em vales mais encaixados, onde atravessamentos implicam menores alturas de aterro. 

Propõe-se, assim, o atravessamento destas linhas de água através de passagens inferiores 

especiais (estruturas de betão armado do tipo Passagem Inferior), substituindo os viadutos 

previstos no traçado de Estudo Prévio. Trata-se de obras de arte de grande dimensão 

(11,42 m x 8,04 m) que, para além de assegurarem a função de escoamento da linha de 

água (capacidade de vazão para a cheia centenária), asseguram igualmente as funções de 
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passagem agrícola e passagem de fauna, permitindo a circulação pedonal, do tráfego 

agrícola e da fauna em ambas as margens da linha e água, conforme a figura seguinte: 

 

Figura 5 - Perfil das passagens inferiores especiais a utilizar para restabelecimento das ribeiras de Estevês, 

Peral e afluente da ribeira de Estevês 

Neste troço ocorre ainda ajuste nos restabelecimentos 7,8 e 9 relativamente ao previsto no 

Estudo Prévio, decorrentes das ripagens efectuadas no traçado.  

No que respeita aos sistemas ecológicos, verifica-se que a área em causa é uma área em 

que ocorrem condições muito favoráveis à ocorrência de Rato de Cabrera, com presença de 

prados húmidos onde se verifica o abandono da actividade agrícola, permitindo o traçado 

proposto a preservação da área existente a sul do km 6+800, onde ocorrem locais de 

presença provável e de presença confirmada e Rato de Cabrera (desenho PNPE.E.211.04 – 

Síntese Ambiental, no Anexo C do Tomo III – Anexos Técnicos), áreas estas que eram 

atravessadas e seccionadas ao meio no traçado do Estudo Prévio. Acresce que a alteração 

efectuada ao restabelecimento 9 minimiza igualmente a afectação de uma área de 

ocorrência provável de Rato de Cabrera, uma vez que este restabelecimento se sobrepõe 

ao caminho municipal que restabelece, não afectando áreas adicionais, ao contrário do 

restabelecimento previsto no Estudo Prévio.  
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A ocupação na área em estudo é principalmente constituída por floresta de produção de 

eucalipto ou pinheiro bravo, verificando-se que as áreas tradicionalmente agrícolas se 

encontram, na sua maioria, actualmente incultas, com excepção das áreas a maior 

proximidade da povoação de Estevês, onde ocorrem algumas parcelas de olival. No entanto, 

verifica-se que o traçado agora proposto não apresenta impactes acrescidos com significado 

relativamente ao traçado do Estudo Prévio, apresentando inclusivamente vantagens 

pontuais, como acontece com o restabelecimento 9 que no traçado agora proposto se 

sobrepõe ao caminho municipal existente, evitando a ocupação de área adicionais como 

sucedia com a solução do Estudo Prévio.   

 

Fotografia 6 - Ocupação do solo na proximidade da povoação de Estevês, sendo visível a ocorrência de 

parcelas agrícolas, parcelas florestais e parcelas incultas ocupadas por matos baixos 

Do ponto de vista das condicionantes legais, verifica-se que o traçado agora proposto e o 

traçado aprovado em sede de AIA interceptam, no geral, as mesmas manchas de RAN e 

REN, com diferenças pontuais ao km 7+900 (em que o traçado proposto intercepta uma 

área de REN englobada no ecossistema “Áreas com Risco de Erosão” ocorrente na margem 

do afluente da ribeira de Estevês e não afectada no Estudo Prévio) e ao km 9+100 (onde o 

traçado proposto evita, em contrapartida, a afectação de outra mancha de REN do mesmo 

ecossistema correspondente à ribeira de Peral e interceptada no Estudo Prévio). No 

entanto, a ripagem efectuada leva à intercepção ao km 6+500, sensivelmente, de uma 
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ETAR prevista. De forma a compatibilizar as duas infra-estruturas, em reunião realizada com 

a entidade gestora da ETAR, a Águas do Centro S.A., foi acordada a relocalização da ETAR 

em detrimento da alteração do traçado. 

No que respeita às áreas urbanas, o traçado agora proposto aproxima-se de um conjunto 

habitacional na periferia de Estevês, ao km 6+300, mantendo-se no entanto a uma distância 

superior a 50 m das construções existentes. A aproximação do traçado à povoação de 

Estevês, relativamente ao estudo prévio, irá determinar uma maior afectação visual desta 

povoação pela infra-estrutura rodoviária. Do ponto de vista do ambiente sonoro, no entanto, 

da análise efectuada permitiu confirmar que não existirão impactes significativos nesta zona 

habitacional, não se verificando a necessidade de prever protecção sonora neste local. 

No que respeita ao Ordenamento do Território, as duas soluções são equivalentes, 

interceptando as mesmas classes de espaços.  

 

Fotografia 7 - Conjunto habitacional na periferia de Estevês, ao km 6+300, a cerca de 30 m do traçado 

Do ponto de vista patrimonial, a ripagem efectuada aproxima o traçado dos sítios 

patrimoniais nº 10, Estevês 1, e nº 11, Peral 1, dois moinhos de rodízio de valor patrimonial 

reduzido, os quais não sofrerão, no entanto, quaisquer impactes directos.  

Não existem repercussões noutros descritores ambientais resultantes da alteração 

efectuada. 
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• Alteração 6 - Ligeira Ripagem para sul entre os km 11+000 e 11+700 

Esta ripagem visou uma melhor integração do traçado na orografia do terreno, permitindo 

uma significativa redução na dimensão dos taludes de escavação previstos. 

Simultaneamente, esta alteração permite minimizar a afectação de uma área de ocorrência 

provável de Rato de Cabrera identificada no levantamento efectuado e afastar o traçado de 

uma ocorrência mineral de ouro identificada pela Direcção Geral de Energia e Geologia e 

que se localizava a grande proximidade do traçado do Estudo Prévio.  

Não existem repercussões noutros descritores ambientais resultantes da alteração 

efectuada. 

• Alteração 7 – Ripagem do alinhamento do Viaduto sobre o rio Ocreza  

O traçado é ligeiramente ripado para norte a partir do km 11+700 de forma a permitir a 

implantação do viaduto sobre o rio Ocreza num único alinhamento recto em planta e em 

perfil longitudinal e reduzir o respectivo vão total, localizando-se o encontro o lado nascente 

do viaduto a cerca de 45 m a norte do previsto no Estudo Prévio. Desta forma o viaduto 

sobre o rio Ocreza tem uma extensão total de 415 m e apenas dois pilares no traçado 

proposto, enquanto no traçado de Estudo Prévio tinha um comprimento de 467 m. 

Esta alteração contribuirá para uma menor afectação da área dos povoamentos de olival e 

matos devido à redução da extensão do viaduto. No que respeita a outros descritores 

ambientais, nomeadamente Condicionantes Legais e Ordenamento do território, a alteração 

efectuada não apresentam repercussões com significado. 
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Fotografia 8 - Rio Ocreza e povoamentos de olival e matos nas suas margens 

• Alteração 8 – Ripagens do traçado entre os km 12+500 e o km 15+500 com 

supressão do viaduto sobre um afluente da ribeira de Perdigão 

À semelhança das ripagens efectuadas em outras zonas do traçado, a ripagem efectuada 

entre os km 12+500 e 15+500 prendeu-se com ajustamentos visando uma maior integração 

da via na topografia do terreno, reduzindo dessa forma a dimensão dos taludes de aterro e 

escavação, optimizando assim o balanço global de terras e indo de encontro aos objectivos 

da medida DIA C.16.  

Após a travessia do rio Ocreza, a ripagem do traçado aproximou-o da ribeira dos Castelos, 

não ocorrendo no entanto qualquer interferência deste com a linha de água e não se 

prevendo alterações significativas da qualidade da sua água devido à exploração do IC8 em 

análise. Não obstante, preconizou-se a instalação de uma barreira de retenção de 

sedimentos durante a fase de construção de forma a prevenir a degradação da qualidade da 

água desta ribeira pelas actividades inerentes à obra, e previu-se a sua monitorização para 

aferir os impactes da fase de exploração. 
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Esta alteração permitiu também a eliminação de um viaduto previsto no Estudo Prévio cerca 

do km 14+700 uma vez que, neste local, o traçado agora proposto passou a desenvolver-se 

numa zona de meia encosta próxima da cabeceira, a cotas superiores, transpondo o vale da 

linha de água afluente da ribeira de Perdigão numa zona em que esta não tem, ainda, 

expressão no terreno.  

A ocupação do solo na área em análise é composta principalmente por matos baixos e 

eucaliptal, não ocorrendo quaisquer impactes acrescidos nesta componente ambiental 

devido às ripagens efectuadas. Do ponto de vista ecológico esta zona da área em estudo é 

pouco interessante, apenas se referindo a existência de uma área entre os km 13+600 e 

13+900 com características favoráveis à ocorrência de Rato de Cabrera, mas onde não foi 

possível detectar quaisquer colónias nas prospecções efectuadas. Esta área é interceptada 

quer pelo traçado agora proposto quer pelo traçado de Estudo Prévio, pelo que se considera 

que as ripagens não se traduzem por impactes acrescidos. Por fim, no que respeita às 

condicionantes legais e ordenamento do território, verifica-se que a solução proposta e a 

solução de Estudo Prévio interceptam exactamente as mesmas classes de áreas, não 

havendo quaisquer diferenças entre elas.  

Refere-se ainda que foi identificada uma captação de água referenciada na carta de 

condicionantes do PDM de Vila Velha de Ródão que servia para abastecimento da 

povoação de Vale de Figueira e que é interceptada pelo traçado agora proposto próximo do 

km 14+500. No entanto, esta captação encontra-se actualmente desactivada em virtude do 

abastecimento em Vale de Figueira ser assegurado em alta pelo subsistema de Pisco/Santa 

Águeda/Cafede, da responsabilidade da Águas do Centro, S.A..  

Em termos patrimoniais, a ripagem efectuada implicou a afectação directa do sítio 

patrimonial nº 14, Vale Figueira 2, e do sítio nº 18, Vale Figueira 6, ambos casas de apoio 

agrícola de valor patrimonial reduzido, sendo propostas medidas para estes locais visando o 

registo exaustivo do sítio.  

Não existem outras repercussões ambientais resultantes da alteração efectuada. 

• Alteração 9 – Nó de Perdigão  

O nó de Perdigão apresenta a mesma tipologia prevista na fase de Estudo Prévio, em 

“trompete”, tendo-se no entanto invertido o “loop” e localizando-se este a poente 
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relativamente à solução aprovada em sede de AIA. Assim, o “loop” foi deslocado cerca de 

140 m para noroeste e localiza-se agora a poente da plena via, fazendo-se a ligação à EN3 

(antigo IP2) a norte do nó existente com a A23 através da construção de uma intersecção do 

tipo rotunda.  

Esta alteração teve como principal objectivo garantir um maior afastamento entre o nó de 

Perdigão e o nó com a A23, melhorando-se a extensão da zona de entrecruzamento, 

garantindo melhores características geométricas a este nó e uma maior fluência do tráfego 

no sentido IC8 – A23.  

Do ponto de vista ambiental, esta solução apresenta-se também vantajosa no que respeita à 

melhor integração do traçado na orografia do terreno e, consequentemente, ao balanço de 

terras.  

No que respeita às condicionantes e ordenamento do território, verifica-se que a alteração 

da localização do nó de Perdigão implica uma afectação superior da mancha de REN do 

ecossistema “Cabeceiras das Linhas de Água”, também classificada como Espaços Naturais 

na Carta de Ordenamento do PDM de Vila Velha de Ródão que, no entanto, era também 

afectado pelo nó previsto no traçado de Estudo Prévio. Acresce ainda que o nó de Perdigão 

se insere, em ambas as soluções, integralmente em Espaços Florestais de acordo com a 

Carta de Ordenamento do PDM de Vila Velha de Ródão, totalmente na subclasse “Floresta” 

na solução patenteada e nas subclasses “Floresta” e “Áreas Silvo-pastoris” no nó agora 

proposto. A ocupação do solo é muito semelhante em ambas as soluções, sendo totalmente 

constituído por áreas florestais ou de matos, com excepção de duas manchas de prados 

húmidos, antigas áreas agrícolas actualmente incultas, interceptados pelos ramos A e A+B e 

pela ligação à EN3 (antigo IP2) no nó agora proposto. Nestas zonas de prados, embora com 

condições favoráveis à ocorrência de Rato de Cabrera, não foram detectados quaisquer 

vestígios da espécie. De resto, esta zona final do traçado não apresenta qualquer interesse 

ecológico.  

As alterações efectuadas não têm outras repercussões ambientais. 
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Quadro 13 - Análise Comparativa das alterações verificadas no traçado da Fase de EP para a de PE 

Alterações Estudo Prévio – Projecto 
Execução  

(km referente à geometria de traçado) 
Descrição Técnica e Repercussões Ambientais Observações/ Conformidade com a 

DIA 

Traçado ripado para nordeste entre os km 0+400 
e 1+200 

Esta ripagem teve como principal objectivo a optimização da integração da via na topografia do terreno, passando 
o traçado a desenvolver-se a maiores cotas, aproveitando simultaneamente o corredor da actual EN241 em maior 
extensão. 
Em termos ambientais, esta alteração tem repercussões muito positivas, pois implica uma redução da área total a 
afectar, com consequentes vantagens a nível da ocupação do solo, já que ocorre um maior aproveitamento das 
plataformas das vias existentes, nomeadamente da EN241. 
Ocorre afectação da área de repouso adjacente à EN241, que corresponde ao sítio Moitas 1 (sítio patrimonial nº 
1), com um valor patrimonial reduzido. 
Permite a preservação de um prado húmido, antiga área agrícola em que os solos se encontram actualmente 
incultos, onde foi identificada a presença de colónias de Rato de Cabrera e que era afectada pelo EP. 
O traçado do PE sobrepõe-se ao Espaço Canal reservado em sede do PDM para a sua concretização até cerca 
do km 0+600, em maior extensão que o traçado de EP. 

 

Restabelecimento 1 e 1A 
Esta alteração visou contornar por poente o aeródromo de Proença-a-Nova de forma a compatibilizar o 
restabelecimento com a expansão prevista desta infra-estrutura 
Do ponto de vista ambiental não tem repercussões significativas.  

Alteração solicitada pela CM de 
Proença-a-Nova 

Restabelecimento 2  

O restabelecimento é desviado cerca de 180 m para poente, passando a restabelecer o caminho municipal entre 
Moitas e Vale da Balsa interceptado ao km 1+700 em vez da serventia rural de menor importância localizada ao 
km 2+000, o que se traduz numa melhoria no respeitante às acessibilidades locais.  
Não existem repercussões noutros descritores ambientais resultantes da alteração efectuada. 

 

Ripagem para Sudoeste entre os km 1+900 e 
3+800  

Teve como objectivo a optimização do movimento de terras através de uma maior integração da via na topografia 
do terreno e da redução da dimensão de taludes de aterro e escavação. 
Evita a afectação de uma área propícia à ocorrência de Rato de Cabrera ao km 3+125 
Aproximação do sítio patrimonial nº 7 e se distanciamento do sítio nº 6, ambos de valor patrimonial reduzido e sem 
impactes directos. 

Dá cumprimento às medidas DIAC17, 
DIA C22 e DIA.C55. 

Introdução do Viaduto sobre a ribeira de  
S. Gens 

Alteração com o objectivo de dar resposta à medida DIA A.1.  
Minimiza a afectação do olival existente e da mancha de RAN na várzea desta ribeira, assim como da classe de 
ordenamento dos Espaços Agrícolas de Produção. 
Maior afastamento do traçado relativamente ao elemento patrimonial nº 5, Vale das Balsas 2, um moinho de 
rodízio 

Dá cumprimento à medida DIA A.1 
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Quadro 13 - Análise Comparativa das alterações verificadas no traçado da Fase de EP para a de PE 

Alterações Estudo Prévio – Projecto 
Execução  

(km referente à geometria de traçado) 
Descrição Técnica e Repercussões Ambientais Observações/ Conformidade com a 

DIA 

Nó de Pedra do Altar 

Nó de Pedra do Altar ao km 4+100, numa zona mais a poente do que a prevista na fase de Estudo Prévio (km 
7+400, aproximadamente) 
Assegura a acessibilidade às povoações a norte e sul da plena via, ao passo que o EP só assegurava a norte 
Ocupação total muito inferior à do EP, embora afecte uma área de olival jovem; 
Intercepta marginalmente uma área de ocorrência confirmada de Rato de Cabrera 
 Aproxima-se do local patrimonial nº 9, Favaca 4, uma casa de apoio agrícola de valor patrimonial reduzido e que 
não sofrerá quaisquer impactes directos 
Vai de encontro a uma pretensão expressa pela autarquia de Proença-a-Nova 

As CM de Proença-a-Nova e Vila Velha 
de Ródão manifestaram o seu acordo 
com a proposta do nó 

Ripagem do traçado entre os km 6+000 e 
10+800 

Ripagem decorrente da alteração da localização do Nó da Pedra do Altar. 
Maior integração na topografia do terreno, redução da dimensão de taludes de aterro e escavação e optimização 
do balanço global de terras 
Preservação de locais de presença provável e de presença confirmada e Rato de Cabrera 
Intercepção ao km 6+500 de uma ETAR prevista que terá de ser relocalizada 
Maior proximidade à área urbana do Estevês e aos locais patrimoniais nº 10, Estevês 1, e nº 11, Peral 1, dois 
moinhos de rodízio. 

Dá cumprimento à medida DIAC17 

Substituição dos viadutos sobre a ribeira do 
Estevês e seu afluente e sobre a ribeira do Peral 
por Passagens Inferiores Especiais 

Decorre da maior integração na topografia local, com transposição das linhas de água em locais em que estas se 
desenvolvem em vales mais encaixados. 
Asseguram o escoamento da linha de água, as funções de passagem agrícola e passagem de fauna, em ambas 
as margens da linha e água 

 

Restabelecimentos 7,8 e 9 

Ajustes nos restabelecimentos decorrentes das ripagens efectuadas no traçado 
A ripagem do restabelecimento 9 minimiza a afectação da ocupação do solo e de uma área de ocorrência 
provável de Rato de Cabrera. 
Não existem repercussões noutros descritores ambientais resultantes da alteração efectuada. 

 

Ripagem para sul entre os km 11+000 e 11+700 

Visou uma melhor integração do traçado na orografia do terreno, permitindo uma significativa redução na 
dimensão dos taludes de escavação previstos.  
Permite minimizar a afectação de uma área de ocorrência provável de Rato de Cabrera 
Aumenta o afastamentoa uma ocorrência mineral de ouro 
Não existem repercussões noutros descritores ambientais resultantes da alteração efectuada. 

Dá cumprimento à medida DIAC17 

Ripagem do alinhamento do Viaduto sobre o rio 
Ocreza  

Alteração com o objectivo de minimizar a afectação dos povoamentos de olival e matos das margens do Ocreza 
Não apresenta outras repercussões com significado 

Dá cumprimento à medida DIAC1, DIA 
C.61 e DIA.C62 
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Quadro 13 - Análise Comparativa das alterações verificadas no traçado da Fase de EP para a de PE 

Alterações Estudo Prévio – Projecto 
Execução  

(km referente à geometria de traçado) 
Descrição Técnica e Repercussões Ambientais Observações/ Conformidade com a 

DIA 

Ripagem entre os km 12+500 e o km 15+500 

Visou uma maior integração da via na topografia do terreno, reduzindo dessa forma a dimensão dos taludes de 
aterro e escavação, optimizando assim o balanço global de terras  
Maior proximidade à ribeira dos Castelos. 
Afectação directa dos sítios patrimoniais nº 14, Vale Figueira 2, e nº 18, Vale Figueira 6, ambos casas de apoio 
agrícola de valor patrimonial reduzido. 

Dá cumprimento às medidas DIA C.16 e 
DIAC17 

Supressão do viaduto sobre um afluente da 
ribeira de Perdigão 

Alteração decorrente da ripagem anterior. O traçado desenvolve-se a meia encosta, próximo da cabeceira, a cotas 
superiores, transpondo o vale numa zona em que a linha de água não tem, ainda, expressão no terreno.   
A alteração não tem repercussões ambientais significativas 

 

Nó de Perdigão 

O “loop” foi deslocado cerca de 140 m para noroeste e localiza-se agora a poente da plena via. 
A Alteração visou um maior afastamento entre os nós de Perdigão e da A23, aumentando a zona de 
entrecruzamento, garantindo melhores características geométricas e uma maior fluência do tráfego. 
Maior integração do traçado na orografia do terreno e melhor balanço de terras. 
Maior afectação de REN “Cabeceiras das Linhas de Água”, também classificada como Espaços Naturais na Carta de 
Ordenamento do PDM 
Afectação de duas manchas com condições favoráveis ao de Rato de Cabrera, onde não foram detectados vestígios. 
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4.4  -  Análise da Conformidade do Projecto de Execução com a DIA 

4.4.1  -  Considerações Gerais 

No Quadro 11 (Capítulo 4.1) apresentaram-se na primeira coluna as medidas que integram 

o Anexo à Declaração de Impacte Ambiental, designadas por DIA x, tendo em consideração 

a ordem apresentada na DIA. Nos subcapítulos seguintes será demonstrada de que forma 

foi dado cumprimento à DIA, analisando-se individualmente as recomendações e medidas 

constantes do Anexo à DIA. 

4.4.1.1  -  Condicionantes (Ponto A do Anexo à DIA) 

DIA A.1 - Atravessamento da ribeira de S. Gens em viaduto. 

O traçado agora proposto prevê a transposição da ribeira de S. Gens em viaduto, dando 

cumprimento à medida da DIA A.1. O viaduto previsto tem 184 m e permite a transposição 

da totalidade da várzea da ribeira e dos solos da Reserva Agrícola Nacional, permitindo 

ainda a preservação da zona de Olival associada às margens da linha de água, 

contrariamente ao verificado no traçado do Estudo Prévio que previa a travessia da referida 

ribeira através de uma passagem hidráulica. 

4.4.1.2  -  Medidas de minimização para estaleiros, áreas de depósito e de empréstimo 

de terra (Ponto B do Anexo à DIA) 

DIA B.1 - Apresentação dos locais previstos para implantação de estaleiros, implantação de 
depósitos e áreas de empréstimos de terras, ou cartografia com as condicionantes à 
sua localização. 

As áreas de estaleiros e vazadouros são apresentadas no subcapítulo 3.2.11 do presente 

relatório, não se encontrando prevista a necessidade de recurso a áreas de empréstimo. Tal 

como explicado no ponto 3.2.11, prevê-se a instalação de dois estaleiros de apoio à obra, 

um localizado sensivelmente ao km 4+500 do lado direito da via e o outro situado 

aproximadamente ao km 16+000, ambos localizados em áreas livres de condicionantes.  

Para além dos dois estaleiros mencionados, prevê-se ainda a necessidade de recurso a 4 

áreas de vazadouro definitivo de terras sobrantes, referindo-se que três dessas áreas se 
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localizam em locais livres de quaisquer condicionantes. Desta forma, apenas o vazadouro 

localizado aproximadamente ao km 1+000 interfere com condicionantes, mais 

concretamente com uma área de Reserva Ecológica Nacional, verificando-se contudo que 

aquele local já se encontra artificializado devido à existência de um aeródromo. Em 

conversações com a Câmara Municipal de Proença-a-Nova, a Subconcessionária foi 

informada da possibilidade de se reutilizar as terras sobrantes do Lote 7 na beneficiação e 

alargamento da actual pista do aeródromo, razão pela qual surgiu a localização de um 

vazadouro naquele local. 

No Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra do 

RECAPE é apresentado o desenho Condicionantes à Implantação de Estaleiros e outras 

infra-estruturas de apoio à obra, no qual se encontram cartografadas as áreas de 

estaleiros e vazadouros propostas, assim os acessos previstos à obra e as condicionantes à 

implementação das referidas áreas de apoio à obra. 

DIA B.2 - Os locais destinados à instalação de estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito 
deverão situar-se fora de áreas classificadas, matos e linhas de água, em leitos de 
cheia, zonas preferenciais de recarga de aquíferos, áreas classificadas como RAN e 
REN, solos de boa aptidão agrícola e áreas com ocupação florestal. Os estaleiros 
devem ser localizados o mais afastados possível dos núcleos urbanos ocorrentes na 
área em estudo. 

Como já se referiu no capítulo 3.2.11 do presente tomo e na resposta à medida DIA B.1, a 

Subconcessionária prevê a instalação de dois estaleiros de apoio à obra, um localizado 

sensivelmente ao km 4+500 do lado direito da via, na proximidade do nó da Pedra do Altar, 

e o outro situado aproximadamente ao km 16+000, próximo dos nós com o IP2 e com a A23.  

Conforme se pode observar pelo desenho Condicionantes à Implantação de Estaleiros e 

outras infra-estruturas de apoio à obra apresentado no Tomo V do RECAPE, os locais 

seleccionados não interferem directamente com nenhuma condicionante. Acresce que se 

localizam em áreas com usos do solo pouco sensíveis e longe de zonas de uso urbano. 

As áreas de vazadouro propostas localizam-se também em áreas livres de condicionantes e 

adjacentes aos locais de estaleiro ou à plena via, com usos pouco sensíveis e longe de 

zonas habitacionais, com excepção do vazadouro localizado cerca do km 1+000 que 

intercepta solos classificados como Reserva Ecológica Nacional. Refere-se, no entanto, que 

este vazadouro se localiza no interior da área do aeródromo de Proença-a-Nova, numa zona 

já alterada, havendo um acordo com a Câmara Municipal de Proença-a-Nova para 
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reutilização das terras sobrantes na beneficiação e alargamento da actual pista do 

aeródromo. 

Caso haja necessidade de via a utilizar outras áreas para além das referidas, a selecção 

dessas áreas deverá atender às orientações expressas na DIA B.2, as quais incluídas no 

Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra do 

RECAPE, constituindo a CE.1 e a CE.4.  

DIA B.3 - Deverá proceder-se à dissimulação dos estaleiros com recurso a barreiras vegetais ou 
tapumes adequados.  

A medida DIA B.3 foi integrada no Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno 

de Encargos da Obra, visando o seu cumprimento pelo empreiteiro, constituindo a medida 

CE.6.  

DIA B.4 - Os estaleiros deverão ser equipados com meios de combate a fogos florestais, de 
forma a eliminar eventuais focos de incêndio resultantes das actividades relacionadas 
com a construção. 

A medida DIA B.4 foi integrada no Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno 

de Encargos da Obra, visando o seu cumprimento, constituindo a medida CE.7.  

DIA B.5 - As áreas afectas aos estaleiros e depósito de materiais deverão ser correctamente 
delimitadas e sinalizadas, não devendo ocupar terrenos não expropriados ou 
autorizados. 

A recomendação da medida DIA B.5 foi integrada no Tomo V – Cláusulas Ambientais a 

integrar no Caderno de Encargos da Obra, visando o seu cumprimento, constituindo a 

medida CE.8.  

DIA B.6 - No que diz respeito à constituição de aterros para terras de escavação, considera-se 
que deverão ser procuradas áreas de exploração de inertes abandonadas, ou outras 
similares a requerer recuperação paisagística. Depois de criados, os depósitos devem 
ser objecto de uma recuperação paisagística, como forma de minimização do seu 
impacte sobre a envolvente. 

A recomendação da medida DIA B.6 foi integrada no Tomo V – Cláusulas Ambientais a 

integrar no Caderno de Encargos da Obra, visando o seu cumprimento, constituindo a 

medida CE.9.   
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DIA B.7 - A contaminação química e biológica provocada pelas águas residuais nos estaleiros e 
oficinas, poderá ser controlada através da instalação de um sistema adequado de 
tratamento das águas residuais ou, alternativamente, através da drenagem dessas 
águas para o sistema de águas residuais local. 

Nos pontos 7.9.7 e 7.9.8 correspondentes, respectivamente à “Componente dos Recursos 

Hídricos no acompanhamento ambiental da empreitada” e “Componente dos Solos no 

acompanhamento ambiental da empreitada” que constam das Cláusulas Gerais e Técnico–

Administrativas do EP, Estradas de Portugal, S.A., bem como no ponto 7.9.11 “Componente 

da Gestão de Resíduos no acompanhamento ambiental da empreitada” estão definidas uma 

série de medidas/ acções que visam a protecção do meio hídrico e dos solos no decorrer da 

obra que vão de encontro, de um modo geral, ao solicitado na medida  

DIA B.7. 

Adicionalmente recomendação da medida DIA B.7 foi integrada no Tomo V – Cláusulas 

Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra, visando o seu cumprimento, 

constituindo a medida CE.10.   

DIA B.8 - Não deve ser permitida a lavagem da maquinaria em zonas que não sejam destinadas 
para o efeito, as quais deverão ser devidamente sinalizadas. 

A recomendação da medida DIA B.8 foi integrada no Tomo V – Cláusulas Ambientais a 

integrar no Caderno de Encargos da Obra, visando o seu cumprimento, constituindo a 

medida CE.11.   

DIA B.9 - Todas as operações de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, bem como o 
manuseamento de óleos, lubrificantes e o abastecimento de combustíveis ou outras 
substâncias químicas passíveis de provocar contaminação das águas subterrâneas, 
deverão ser realizadas em locais apropriados devidamente impermeabilizados. 

A recomendação da medida DIA B.9 foi integrada no Tomo V – Cláusulas Ambientais a 

integrar no Caderno de Encargos da Obra, visando o seu cumprimento, constituindo a 

medida CE.12.   
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DIA B.10 - Aquando da conclusão da obra, deverá assegurar-se a desactivação total da área 
afecta à obra, com remoção de instalações, de equipamentos, de maquinaria de apoio à 
obra e de todo o tipo de materiais residuais da mesma, bem como proceder-se à 
recuperação dos terrenos ocupados e à reparação de todas as vias utilizadas durante a 
construção do lanço rodoviário. Deverá promover-se a reposição dessas zonas no seu 
estado anterior, por meios de medidas de descompactação e arejamento dos solos e/ou 
cobertura com terra vegetal. Dever-se-á efectuar a escarificação de áreas coImatadas 
(devido, por exemplo, à presença de estaleiros), para restabelecimento das zonas de 
infiltração e de recarga de aquíferos. 

Esta medida encontra-se já prevista nas Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas do EP, 
Estradas de Portugal, S.A., no ponto 7.9.8.2, que diz que “após o término da obra, o Empreiteiro 
deverá assegurar a recuperação e a descontaminação dos solos da área afecta à obra através 
da adopção de medidas de descompactação e de arejamento dos mesmos, bem como através 
da sua cobertura com terra vegetal (proveniente, por exemplo, da decapagem).” 

Considera-se deste modo que estão assegurados estes procedimentos, mas de forma a 

reforçar a necessidade da sua implementação foram integradas no Tomo V – Cláusulas 

Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra a medida CE.108 visando o seu 

cumprimento. 

DIA B.11 - Deverá proceder-se à recolha, armazenagem, transporte e destino final adequado dos 
óleos usados nos veículos e máquinas afectos à obra e dos resíduos sólidos 
produzidos na construção 

Esta medida encontra-se já prevista nas Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas do EP, 

Estradas de Portugal, S.A., no ponto 7.9.11.1, que diz que na fase de construção o 

Empreiteiro terá que: “responsabilizar-se pela gestão de todo o tipo de materiais residuais 

produzidos na área afecta à obra (entulhos, lamas, betumes, óleos, lubrificantes, 

combustíveis, produtos químicos, resíduos sólidos e outros materiais residuais da obra) 

através da definição e da implementação de um plano integrado de gestão de resíduos, 

tendo em particular atenção os seguintes aspectos: implantar volumes de contenção 

secundária (impermeabilizados e com sistema e drenagem independentes) em locais 

específicos para a armazenagem de óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e 

outros materiais residuais da obra susceptíveis de serem acidentalmente derramados.” 
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Adicionalmente, a recomendação da medida DIA B.10 foi integrada no Tomo V – Cláusulas 

Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra, visando o seu cumprimento pelo 

empreiteiro, constituindo a medida CE.13.   

DIA B.12 - A circulação de viaturas afectas à obra deve ser interdita em áreas de infiltração 
máxima e em áreas de regadio. 

De acordo com o ponto 7.9.12.2 das Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas do EP, 

Estradas de Portugal, S.A. o empreiteiro terá que “seleccionar criteriosamente, identificar e 

justificar, do ponto de vista ambiental, os locais para instalação dos acessos temporários e 

para todas as actividades de construção, atendendo às diversas condicionantes e limitações 

existentes nas zonas adjacentes à obra (especialmente com usos sensíveis), bem como às 

considerações realizadas sobre esta matéria no Relatório Final do EIA ou no RECAPE, 

desenvolvido para o presente projecto”.  

Aquando da selecção dos caminhos provisórios de acesso à obra, deverão ser tidas em 

consideração igualmente as condicionantes expressas no desenho Condicionantes à 

Implantação de Infra-estruturas de Apoio de Obra apresentada no Tomo V do RECAPE, 

nomeadamente as áreas de REN, que englobam as áreas de maior infiltração, e as áreas 

agrícolas, nomeadamente as de regadio, devendo, se possível, ser seleccionados caminhos 

que minimizem a afectação de áreas sensíveis, conforme definido no ponto 7.9.12.2 das 

Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas do EP, Estradas de Portugal, S.A.. Deste modo, 

após a adjudicação da obra ao empreiteiro, este deverá sujeitar à aprovação da entidade 

licenciadora (EP, Estradas de Portugal, S.A.) um – Plano de Acessos Provisórios à Obra - 

onde defina os trajectos para circulação de máquinas e veículos afectos à obra, de forma a 

evitar o trânsito desordenado e a compactação desnecessária de solos de extensas áreas e 

assim, acautelar as condições de segurança de trabalhadores e utentes da via pública. A 

estes percursos deverá estar associado um sistema de sinalização diurna e nocturna que 

minimize o risco de acidentes de acordo com a legislação aplicável, como recomendado na 

medida CE.23. 

Refira-se ainda que nas vias utilizadas é colocada sinalização temporária com o objectivo de 

facilitar o trânsito e contribuir para uma maior segurança rodoviária. 

É igualmente prática habitual proceder no início da obra ao levantamento do estado das vias 

rodoviárias a utilizar em obra, de modo a identificar as patologias já existentes, observando, 
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entre outros, o estado de conservação dos órgãos de drenagem e pavimentos, constituindo 

este levantamento uma base para a manutenção das condições iniciais, durante todo o 

período de construção e após a conclusão da obra. 

Por fim, e de forma a asseguram o cumprimento pelo empreiteiro das recomendações 

expressas da medida DIA B.12, esta foi integrada no Tomo V – Cláusulas Ambientais a 

integrar no Caderno de Encargos da Obra, constituindo a medida CE.14.    

DIA B.13 - A instalação das centrais de betão e de asfalto betuminoso deverá ser efectuada tendo 
em consideração um eficaz sistema de controlo das emissões de poluentes, através da 
instalação de filtros. Também a sua localização deverá ser planeada, de modo a afastar-
se o mais possível de habitações. 

No que respeita ao sistema de controlo da emissão de poluentes, refere-se que, de acordo 
com as Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas do EP, Estradas de Portugal, S.A., 
concretamente do ponto 7.9.6.1, antes do início da fase de construção, o Empreiteiro terá 
que “adoptar medidas que visem minimizar a emissão e a dispersão de poluentes 
atmosféricos nos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra (especialmente com usos 
sensíveis), tendo em atenção as consequências que daí poderão advir para a população e o 
ambiente em geral, nomeadamente: seleccionar, sempre que possível, técnicas e processos 
construtivos que gerem a emissão e a dispersão de menos poluentes atmosféricos”. De 
forma a reforçar esta questão, esta medida foi integrada no Volume V – Cláusulas 
Ambientais Especiais do Caderno de Encargos do RECAPE, nomeadamente na CE.15, 
que reforça a necessidade de implementação desta medida. 

No que respeita à localização das centrais de betão e betuminoso, refere-se que a escolha 

dos locais de instalação dos estaleiros, áreas de empréstimo, locais de depósito e outros 

locais afectos à obra, incluindo estas centrais de betão e betuminoso, terá de levar em conta 

as condicionantes cartografadas no desenho de Condicionantes à Localização do 

Estaleiro e outras Infra-estruturas de Apoio à Obra e na medida CE.1 integradas no 

Tomo V, relativo às Cláusulas Ambientais a Integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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4.4.1.3  -  Medidas de Minimização por Descritor (Ponto C do Anexo à DIA) 

• Sistemas Ecológicos 

DIA C.1 - Deverão apresentar-se medidas que minimizem a afectação dos povoamentos de olival 
puro e matos autóctones, que ocorrem nas encostas a serem atravessadas com a 
Ponte sobre o rio Ocreza, nomeadamente durante a fase de construção. 

Na zona de travessia do rio Ocreza o traçado proposto é ligeiramente ripado para norte 
relativamente ao traçado patenteado, implantando-se a cotas mais altas. A par desta 
ripagem houve também uma pequena descida da rasante. Estas alterações traduzem-se 
numa melhoria das condições de implantação do viaduto, com redução do vão total da ponte 
sobre o rio Ocreza e a possível eliminação de um pilar do viaduto, com as inerentes 
vantagens no que respeita à minimização dos impactes sobre as margens da linha de água 
e sobre os povoamentos de olival e matos autóctones.  

No que respeita aos acessos à obra na zona do viaduto, os mesmos serão feitos através de 

caminhos existentes, conforme é possível verificar no desenho de Condicionantes à 

Localização do Estaleiro e outras Infra-estruturas de Apoio à Obra integrado no Tomo 

V, relativo às Cláusulas Ambientais a Integrar no Caderno de Encargos da Obra, 

evitando a abertura de novos acessos e, consequentemente, o corte ou dano desnecessário 

de exemplares de oliveira e matos autóctones.  

Não obstante, foram introduzidas diversas medidas no Tomo V - Cláusulas Ambientais a 

Integrar no Caderno de Encargos da Obra, com o objectivo de minimizar a afectação dos 

povoamentos de olival puro e matos autóctones das margens do rio Ocreza (CE.21, CE. 45 

e CE.46).  

DIA C.2 - Relativamente à ocorrência de Rato Cabrera (Microtus cabrerae), deverá ser 
demonstrado, inequivocamente, a presença ou ausência do referido micromamífero. 

De acordo o exigido na Declaração de Impacte Ambiental, na medida DIA C.2, foi realizada 
uma prospecção da ocorrência do Rato de Cabrera, considerando-se como área de estudo 
um corredor de 200 m centrado no eixo da via, e que decorreu entre os dias 27 a 29 de 
Outubro de 2010. 

Ao longo do corredor definido foram localizados os habitats mais favoráveis à ocorrência da 

espécie, nos quais foi realizada uma prospecção detalhada em busca de colónias. Apesar 
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da área de estudo ser maioritariamente constituída por floresta de produção de eucaliptal e 

pinheiro-bravo, verificou-se que era pontuada por áreas agrícolas, na generalidade 

abandonadas ou em pousio/pastagens, com solos estruturados e férteis. Estes são os 

territórios mais favoráveis à fixação de colónias, ou seja, áreas em que os solos 

permanecem incultos pela sua inacessibilidade, terrenos agrícolas abandonados, áreas 

incultas, prados e zonas limítrofes entre terrenos agrícolas que permanecem pouco 

perturbados e constituem áreas de prados húmidos dominados por gramíneas. 

A prospecção do corredor definido pela área de estudo revelou a existência de 43 áreas 

com potencial para o abrigo de colónias de Rato de Cabrera. Entre estas destacam-se 12 

áreas em que as condições do habitat eram óptimas para a ocorrência da espécie mas onde 

não foram detectadas colónias e 10 áreas onde ocorria o habitat típico do rato de Cabrera e 

foram detectadas colónias através de galerias de trilhos com as características morfológicas 

típicas da espécie, constituídas por várias galerias principais que se ramificavam para 

galerias secundárias. As localizações destas áreas foram indicadas e cartografadas: 

 Prados húmidos situados a cerca de 70 m a sul do traçado ao km 1+000;  

 Prados húmidos situados a cerca de 140 m a sul do traçado ao km 1+300;  

 Prados húmidos formados pela escorrência de uma linha de água atravessada pelo 

traçado em viaduto ao km 2+500 (viaduto sobre a ribeira de S. Gens);  

 Prados húmidos a cerca de 20 m a sul do traçado ao km 2+850;  

 Prados húmidos formados pela escorrência de uma linha de água atravessada pelo 

traçado ao km 3+200 e na área a sul deste;  

 Prados húmidos situados a cerca de 40 m a sul do traçado ao km 4+380;  

 Prados húmidos atravessados pelo traçado ao km 7+200 e na área a sul deste;  

 Prados húmidos atravessados pelo traçado a cerca do km 7+580;  

 Prados húmidos situados a cerca de 70 m a sul do traçado ao km 8+990;  

 Prados húmidos situados a cerca de 20 m a norte do traçado ao km 9+620. 

Desta forma, e pelo supracitado, verifica-se a área entre o km 1+000 até cerca do km 4+350 

constitui um zona muito favorável à ocorrência da espécie em análise, com colónias 

confirmadas, assim como a área compreendida entre os km 7+200 e o km 9+700. Na 
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generalidade, do início do traçado até cerca do km 11+000 verificam-se locais para a 

ocorrência potencial da espécie. 

Fotografia 9 - Prado húmido entre os km 7+200 e 7+400 com características favoráveis à ocorrência de Rato 

de Cabrera e formações de galeria típicas da espécie  

No âmbito das medidas de minimização e compensação relativas ao presente projecto 

devem ser realizadas capturas de indivíduos nas colónias identificadas para confirmação da 

espécie e, caso seja Rato de Cabrera, estas devem ser transloucadas em zonas com boas 

características para a sobrevivência da espécie antes do início da fase de construção, e fora 

da influência da nova via. (Medida CE.34 do Tomo V - Cláusulas Ambientais a Integrar no 

Caderno de Encargos da Obra). Esta medida está associada ao Plano de Monitorização 

proposto, em fase de Situação de Referência, direccionado para esta espécie (Tomo IV – 

Plano Geral de Monitorização). 

As áreas de prados húmidos muito favoráveis à sua ocorrência, nas quais foram detectadas 

colónias e que serão directamente afectadas pelo traçado devem ser compensadas através 

da plantação de áreas idênticas na sua continuidade, mas fora da influência da rodovia. 

Uma vez que esta espécie tem alguma mobilidade dentro do seu habitat de ocorrência, será 

expectável que passe a colonizar as novas áreas propostas, caso estas apresentem as 

mesmas características ecológicas (Medida CE.109, no Tomo V - Cláusulas Ambientais a 

Integrar no Caderno de Encargos da Obra). 
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De forma a não se bloquear o fluxo genético entre colónias ou populações em lados opostos 

da rodovia foi ponderada a utilização de passagens hidráulicas adaptadas para a fauna que 

permitam o atravessamento de indivíduos. Tendo em consideração a abundância de habitat 

favorável para a ocorrência de Rato de Cabrera na área de estudo e a capacidade de 

dispersão dos jovens machos, o intervalo máximo entre passagens de fauna preconizado foi 

de cerca de 1km. 

De forma a seguir a evolução das colónias translocadas, a colonização das bermas da 

rodovia, verificar a permeabilidade desta ao Rato de Cabrera e estudar a mortalidade 

resultante de atropelamentos foi proposto um Plano de Monitorização que abrange as fases 

de situação de referência e exploração, direccionado para esta espécie (Tomo IV – Plano 

Geral de Monitorização).  

No Anexo F do Volume III – Anexos Técnicos é apresentado o relatório detalhado do 

trabalho de campo realizado e das suas principais conclusões. 

DIA C.3 - Relativamente aos morcegos e uma vez que não foi realizado trabalho de campo, 
deverá efectuar-se o seguinte procedimento: 

 Pesquisar abrigos num raio de 200 m na envolvente do traçado e caso se 
verifique a sua presença caracterizar a situação de referência relativamente à 
localização (e importância) dos abrigos identificados (e.g. minas, grutas, 
construções, árvores).  

 Incluir os morcegos no Programa de Monitorização. 
 Caso a via se situe a menos de 5 km de abrigos de importância nacional ou caso 
venham a ser encontrados abrigos desta importância no decorrer do trabalho 
de campo, a situação deverá ser discutida com o ICN. 

De acordo com o exigido na Declaração de Impacte Ambiental, na medida DIA C.3, foi 
realizada uma prospecção de abrigos de morcegos considerando-se como área de estudo 
um corredor de 200 m centrado no eixo da via, e que decorreu entre os dias 27 a 29 de 
Outubro de 2010. 

A área de estudo mostrou-se muito pouco favorável à ocorrência de abrigos cavernícolas e 

arborícolas, não tendo sido verificados locais propícios à sua formação como grutas ou 

bosques de quercíneas. Desta forma, ao longo da área definida foram prospectadas casas e 

ruínas abandonadas, assim como minas e poços localizados pontualmente nas áreas 

agrícolas existentes ao longo do traçado. Não foram detectados quaisquer vestígios da 

presença de abrigos de morcegos em todos os locais prospectados. 
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 De forma complementar foram efectuados três pontos de amostragem ao longo das margens 

do rio Ocreza de forma a determinar utilização desta área por parte da comunidade local de 

quirópteros. Desta análise verificou-se que este vale consiste num corredor de alimentação de 

morcegos, e apesar de não se preverem impactes significativos da sua transposição por 

viaduto, propõe-se um estudo de monitorização acerca da utilização desta área por parte 

deste grupo faunístico. 

No Anexo F do Volume III – Anexos Técnicos é apresentado o relatório detalhado do 

trabalho de campo realizado e das suas principais conclusões. 

DIA C.4 - Vedação da via - a via será vedada com rede de malha progressiva, como é obrigatório 
nas estradas desta categoria. Nos locais próximos das passagens hidráulicas e/ou 
passagens inferiores e superiores, a vedação da via deve ser colocada em ângulo 
inferior a 180º, para permitir o encaminhamento dos animais para as referidas 
passagens. 

Conforme esclarecido no subcapítulo 3.2.8, a vedação a utilizar é constituída por uma rede 
rectangular progressiva com 1,50 m de altura, apoiada em postes de madeira. Na parte 
interior da vedação foi previsto o seu reforço com uma rede 10,0 x 10,0 x 0,9 mm, numa 
altura de 0,50 m, fixada à rede progressiva com grampos metálicos. A colocação desta rede 
será do lado exterior da vedação, prevendo-se a sua dobragem na largura de 0,50 m, assim 
como o seu recobrimento com solos e betão pobre, quando em zonas rochosas. Será 
instalada de ambos os lados da via, contornando igualmente os nós, sendo a sua instalação 
precedida de desimpedimento dos terrenos e sua eventual regularização, sempre que a 
ondulação dos terrenos o justifique. 

Acresce que foi integrada no Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de 

Encargos da Obra do RECAPE a medida CE.111, na qual se apresentam as 

recomendações para a colocação da vedação. 

DIA C.5 - Passagens para a fauna - as passagens hidráulicas deverão, para o efeito, ter um 
arranjo específico, nomeadamente através da colocação de barreiras, redes ou sebes 
vegetais oblíquas à estrada, que conduzam os animais para a passagem e 
providenciem certa protecção no exterior desta. 

No Projecto de Integração Paisagística, Volume 9 do Projecto de Execução, houve um 
especial cuidado no revestimento e enquadramento das entradas das Passagens Hidráulicas, 
recorrendo a espécies pertencentes à galeria ripícola, tendo como objectivo potenciar 
simultaneamente a infiltração da água no solo e a sua utilização como passagem para a fauna.  
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A vegetação molda-se de forma a atingir diferentes objectivos no direccionamento dos 

animais. Implantada de forma a constituir uma sebe, a vegetação tanto assume o papel de 

estrutura de encaminhamento para as entradas das passagens de fauna, como se assume 

como obstáculo no acesso à estrada contribuindo para a redução dos atropelamentos.  

• Recursos Hídricos 

DIA C.6 - Na zona de maior vulnerabilidade à poluição, em termos de recursos hídricos 
subterrâneos, não deverá ser efectuado o lançamento dos efluentes provenientes da 
via, devendo ser conduzidos para jusante dessas zonas. 

De acordo com a avaliação efectuada no âmbito do EIA patenteado, a área em estudo não 

apresenta aquíferos de dimensão e/ou valor significativos já que, devido às características 

do substrato geológico, a infiltração está associada à fracturação, ocorrendo 

preferencialmente nos locais de acumulação argilosa que, em consequência da mesma 

acumulação, apresentam baixa permeabilidade. Desta forma, as zonas de maior 

sensibilidade estarão associadas depósitos aluvionares e coluvionares que, na sua maioria, 

ocorrem nas várzeas das ribeiras e rios atravessados. 

Grande parte dos pontos de descarga preconizados procuram as zonas concordantes com o 

atravessamento de linhas de água, no entanto, aquando da ocorrência de precipitação que dará 

origem às águas de escorrência da plataforma da via, estas águas serão encaminhadas para as 

linhas de água e seguem o escoamento superficial pelo que serão pouco significativos os casos 

em que se dará infiltração e inserção das águas de escorrência no meio hídrico subterrâneo 

nestas zonas aluvionares associadas às linhas de água. 

Refere-se no entanto como maior sensibilidade e ponto a considerar a proximidade a pontos 

de água, pelo que, no decorrer do desenvolvimento do projecto de drenagem foram 

consideradas essas zonas de maior sensibilidade na definição da localização dos pontos de 

descarga. 

DIA C.7 - No atravessamento do rio Ocreza os pilares da Ponte deverão ser colocados acima do 
NPA da Albufeira de Pracana. 

No projecto da Ponte de atravessamento do Rio Ocreza, o dimensionamento da mesma 

considerou a sua localização fora do leito deste curso de água, considerando o 

atravessamento da albufeira de Pracana. Este dimensionamento teve igualmente em 

consideração o NPA da Albufeira que se localiza à cota 114 metros. 
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Assim, de acordo com o projecto da Ponte sobre o rio Ocreza, esta será composta por dois 

pilares cuja base se localiza às cotas 118,75 metros e 140,50 metros, ou seja, acima do 

NPA da Albufeira.  

DIA C.8 - Os pilares dos viadutos não devem ser colocados no leito menor dos cursos de água, 
nem nas suas margens. 

No presente projecto são considerados dois viadutos: o viaduto sobre a Ribeira de S. Gens e a 

Ponte sobre o Rio Ocreza. 

De acordo com o projecto destas Obras de Arte Especiais e como referido em maior detalhe no 

Anexo D - Estudo de Minimização dos Impactes nos Recursos Hídricos do Tomo III - 

Anexos Técnicos do RECAPE, os dois viadutos previstos dão cumprimento ao estipulado na 

DIA C.8 uma vez que cumprem os pressupostos e não afectam o escoamento das linhas de 

água interceptadas. 

DIA C.9 - No atravessamento dos cursos de água devem ser privilegiadas soluções que não 
artificializem o leito e as margens dos cursos de água, devendo recorrer-se a soluções 
biofísicas. 

A ribeira de S. Gens e o rio Ocreza são transpostos em viaduto, pelo que os leitos das linhas 

de água manter-se-á como se encontram na actualidade. No que respeita às ribeiras de 

Estevês e do Peral, assim como ao afluente da ribeira do Estevês interceptada ao km 8+073, 

são restabelecidas por passagens inferiores especiais, constituídas por estruturas de betão 

armado abobadadas de grande dimensão que, para além de assegurarem a função de 

escoamento da linha de água, asseguram igualmente as funções de passagem agrícola e 

passagem de fauna, permitindo a circulação pedonal, do tráfego agrícola e da fauna em ambas 

as margens da linha e água. Este tipo de passagens inferiores assenta sobre o substrato 

existente no local, não havendo lugar à impermeabilização do solo nas margens das linhas de 

água assim restabelecidas. O leito da linha de água sob a via e no interior da passagem inferior 

deverá ser regularizado através da aplicação de um revestimento do tipo Colchão do Reno, de 

secção trapezoidal, que igualmente mantêm a permeabilidade do leito da linha de água.  
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DIA C.10 - As PH deverão garantir a continuidade da linha de água a montante e a jusante, em 
termos de funcionamento hidráulico e as margens deverão ser objecto de recuperação 
e instalada a vegetação característica da galeria ripícola. 

Para o restabelecimento da totalidade das linhas de água interceptadas pela via são 

consideradas passagens hidráulicas com dimensões adequadas aos caudais a transportar, 

sendo que, nas linhas de água de maior expressão, a sua transposição é realizada por meio 

de pontes, viadutos ou passagens inferiores especiais. 

O cálculo do dimensionamento das obras hidráulicas transversais tem como base os dados 

de precipitação da região, assim como as características físicas das áreas a drenar, 

considerando um período de retorno de 100 anos. 

Sempre que adequado as linhas de água serão objecto de recuperação paisagística de 

acordo com o considerado no Projecto de Integração Paisagística, Volume 9 do Projecto 

de Execução, através da implantação de vegetação que permita a sua renaturalização e 

recuperação da galeria ripícola tanto quanto possível. 

DIA C.11 - Deverão restabelecer-se todas as linhas de água intersectadas pela via, recorrendo a 
sistemas de drenagem eficazes, tendo em consideração o aumento de caudais por 
acréscimo da área impermeável, ou seja, por diminuição da infiltração e aumento do 
escoamento. 

Para o restabelecimento da totalidade das linhas de água interceptadas pela via são 

consideradas passagens hidráulicas com dimensões adequadas aos caudais a transportar, 

sendo que, nas linhas de água de maior expressão, a sua transposição é realizada por meio 

de pontes, viadutos ou passagens inferiores especiais. 

O cálculo do dimensionamento das obras hidráulicas transversais tem como base os dados 

de precipitação da região, assim como as características físicas das áreas a drenar, 

considerando um período de retorno de 100 anos. 

DIA C.12 - Deverá estabelecer-se um programa de limpeza periódica dos órgãos de drenagem, 
diminuindo os efeitos negativos do eventual assoreamento das passagens hidráulicas.

Relativamente ao projecto de drenagem, de modo a facilitar as operações de limpeza e 

manutenção são considerados os diâmetros mínimos de: 1,0 m para as passagens 
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hidráulicas da plena via e nós; e de 0,80 m para as passagens hidráulicas dos 

restabelecimentos. 

De forma a assegurar o cumprimento pelo empreiteiro das recomendações expressas da 

medida DIA C.12, esta foi integrada no Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra, constituindo a medida CE.116. 

DIA C.13 - Deverá proceder-se à inventariação das captações existentes, por forma a garantir a 
sua adequada exploração e, simultaneamente, permitir a obtenção de dados 
fundamentais sobre as características das captações e dos aquíferos explorados, 
designadamente informação sobre os caudais extraídos e respectivos usos da água, 
incluindo a recolha de amostras e a determinação da qualidade das águas 
subterrâneas. 

De modo a dar resposta ao solicitado foi realizado um levantamento dos pontos de água 

localizados num corredor de 400 m centrados no eixo da via. A identificação e 

caracterização dos pontos de água identificados é incluída no Anexo D do Volume III – 

Anexos Técnicos. 

DIA C.14 - Deverão utilizar-se barreiras temporárias para recolha dos sólidos em suspensão 
durante a fase de construção, por exemplo confeccionadas com tecido ou tela e 
instaladas ao Iongo da base de taludes susceptíveis à erosão, ou próximo de cursos 
de água sujeitos à contaminação. 

A movimentação de terras e da própria maquinaria afecta à obra induz à emissão de poeiras 

e terras que ao se depositarem nas linhas de água podem induzir a alterações ao nível da 

qualidade ou mesmo causar obstruções ao normal escoamento da linha de água. 

Assim, de modo a minimizar a afectação das principais linhas de água transpostas pelo Lote 

7 considera-se que deverão ser colocadas, antes da fase de construção, bacias de 

sedimentação temporária nas seguintes linhas de água, a jusante do Lote: 

 Afluente da ribeira de S. Gens – transposto com recurso à PH3.3, ao km 3+580; 

 Afluente da ribeira de Estêves – transposto com recurso a PI Especial, ao km 8+073; 

 Ribeira do Peral – transposto com recurso a PI Especial, ao km 9+142; 

 Afluente do Rio Ocresa – transposto com recurso à PH10.3, ao km 10+904; 

 Ribeira dos Castelos – junto ao talude direito de aterro aproximadamente ao 13+000. 
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No final da fase de construção as bacias de sedimentação deverão ser cuidadosamente 

removidas de modo a evitar a ressuspensão dos sólidos retidos nas mesmas. 

DIA C.15 - Deverá prever-se, no projecto de drenagem, a descarga das águas de escorrência da 
via de modo disperso, ou seja, o escoamento das águas de pequenos trechos deve ser, 
sempre que possível, encaminhado para as várias linhas de água atravessadas ou 
valas, de modo a serem evitadas situações de concentração muito grande de 
lançamentos num número reduzido de locais. 

No projecto de drenagem, sempre que possível foram considerados pontos de descarga, de 

modo a limitar a altura da lâmina de água junto da plataforma, medida esta que permite 

igualmente assegurar que a descarga das águas de escorrência no meio hídrico se faça de 

modo disperso. 

Refere-se ainda que no dimensionamento do projecto de drenagem foi privilegiado o 

encaminhamento das águas de escorrência para as linhas de água interceptadas pelo 

traçado, o que permite uma maior diluição da carga poluente proveniente da via. 

• Geologia e Geomorfologia 

DIA C.16 - Deverá estudar-se a possibilidade de se introduzir um viaduto entre, sensivelmente, o 
km 14+950 e 15+500, dada à dimensão do aterro em causa. 

Entre os km 14+950 e 15+500 o traçado de estudo Prévio previa um aterro com uma altura 

de 20 m ao eixo. O traçado agora proposto foi ligeiramente ripado para sudoeste, passando 

a desenvolver-se a cotas superiores, reduzindo significativamente a dimensão do aterro 

previsto para esse local, correspondendo a uma redução nas cotas de trabalho máximas em 

aterro (ao eixo) que variam entre 1,3 m e 9,6 m, em vez dos 20 m previstos. Desta forma, 

embora não seja adoptada a solução de viaduto sugerida na medida DIA C.16, a solução 

preconizada vai de encontro aos objectivos apontados pela DIA. 

De acordo com Estudo geológico e geotécnico (Volume 3 do Projecto de execução), no 

troço referido os taludes de aterro previstos são os seguintes: 

 Entre o km 14+875 e 15+050 – geometria de 1/1,5 (5/h) e alturas 6,8 - 5,5 - 4,0 (Esq. - 

Eixo - Dir.), não sendo necessário recorrer a medidas especiais de estabilização do 

aterro; 
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 Ao km 15+125 – geometria de 1/1,5 (5/h) e alturas 1,7 - 1,3 - 0,6 (Esq. - Eixo - Dir.), 

não sendo necessário recorrer a medidas especiais de estabilização do aterro; 

 Entre o km 15+300 e 15+375 – geometria de 1/1,5 (5/h) e alturas 3,8 - 1,4 - 0,0 (Esq. - 

Eixo - Dir.), não sendo necessário recorrer a medidas especiais de estabilização do 

aterro; 

 Entre o 15+450 e 15+650 – geometria de 1/1,5 (5/h) e alturas 10,2 - 9,6 - 8,4 (Esq. - 

Eixo - Dir.), não sendo necessário recorrer a medidas especiais de estabilização do 

aterro. 

DIA C.17 - Deverão apresentar-se e caracterizar-se, de acordo com os resultados do Estudo 
Geológico e Geotécnico, as soluções a implementar para cada talude (quer de aterro 
quer de escavação), salientando-se quais as medidas adoptadas, de modo a 
minimizarem-se as situações de instabilidade detectadas. Deverão privilegiar-se 
soluções de contenção de aterros e escavações que não agravem significativamente 
as suas dimensões e que permitam a sua recuperação paisagística. 

As escavações previstas atingirão, no geral, alturas inferiores a 10 m, sendo os valores 

máximos de alturas livres de cerca de 16 m ao eixo e nos taludes.  

Os taludes de escavação terão inclinações 1/1.5 (v/h) em materiais alterados a muito 

alterados e muito fracturados ou em solos residuais. Quando os taludes apresentam altura 

superior a 12 m, foram realizadas banquetas intermédias com 3 m de largura e espaçadas 

verticalmente de 8 m. Em rocha medianamente alterada mas fracturada terão inclinação de 

1/1 (v/h), com taludes de 8 metros separados por banquetas intermédias com 3 m de 

largura. As banquetas têm não só a função de permitir o acesso e manutenção dos taludes, 

como também têm uma função estabilizadora já que diminuem a inclinação média dos 

mesmos. Prevê-se a eventualidade de ser necessário recorrer a medidas de estabilização 

dos taludes (betão projectado, pregagens ou malha guia) em duas situações, 

nomeadamente nas escavações localizadas entre os km 0+175 e 0+750 e entre os km 

12+700 e 12+825. 

Os aterros apresentam alturas que podem ultrapassar os 20 m e serão construídos com 

materiais oriundos das escavações em linha, propondo-se o saneamento integral dos 

materiais compressíveis nas zonas de depósitos aluvio-coluvionares ou solos residuais em 

que é provável a ocorrência de alguns problemas geotécnicos, intimamente relacionados 

quer com a insuficiente capacidade de carga, quer com a presença do nível freático próximo 

da superfície (aterros aos km 1+350, 1+575, 1+775, 3+150, 6+500, 6+925 e 9+150). Os 
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solos saneados deverão ser levados a vazadouro e posteriormente substituídos por 

materiais de reduzida sensibilidade à água, o que irá possibilitar o bom comportamento da 

fundação dos aterros. 

Os taludes terão uma inclinação 1/1.5 (v/h) e sempre que ultrapassem os 15 metros de 

altura serão dotados de banquetas estabilizadoras com 3 metros de largura. 

Os taludes de escavação com geometria de 1/1.5 (v/h) e de aterro serão alvo de 

revestimento com uma cobertura constituída por terra vegetal e espécies vegetais 

adequadas para minimizar a possibilidade de ravinamento provocado pelas escorrência de 

águas superficiais. 

DIA C.18 - Deverão identificar-se, caso existam, as situações em que será necessário recorrer ao 
uso de explosivos, devendo-se prever meios de aviso às populações. 

De acordo com o Estudo Geológico e Geotécnico (Volume 3 do Projecto de Execução) 

prevê-se que o limite de ripabilidade, correspondente ao horizonte sísmico H4, se situe na 

generalidade entre os 5 e os 10m de profundidade. Apresentam-se mais próximo da 

superfície depois da Ponte sobre o Rio Ocreza. Desta forma, será expectável o uso de 

explosivos nas escavações de maior altura e/ou em que se estima que o horizonte H4 esteja 

mais próximo da superfície, reduzindo dessa forma a ripabilidade. Seguidamente 

identificam-se as escavações de maior altura ou em que a ripabilidade estimada é mais 

baixa: 

 Entre os km 0+175 e 0+750 – ripabilidade de 75%; 

 Entre os km 7+350 e 7+475 – ripabilidade de 35%; 

 Entre os km 7+575 e 7+875 – ripabilidade de 55%; 

 Entre os km 8+375 e 8+600 – ripabilidade de 40% 

 Entre os km 8+875 e 9+050 – ripabilidade de 30% 

 Entre os km 10+950 e 11+550 – ripabilidade de 80% 

 Entre os km 12+700 e 12+825 – ripabilidade de 30% 

 Entre os km 12+925 e 12+975 – ripabilidade de 40% 

 Entre os km 13+050 e 13+150 – ripabilidade de 30% 
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 Entre os km 13+225 e 13+425 – ripabilidade de 40% 

 Entre os km 14+150 e 14+375 – ripabilidade de 90% 

 Entre os km 15+625 e15+900 – ripabilidade de 70% 

Refere-se no entanto, que apenas em obra será possível conhecer com exactidão os locais 

para os quais será necessário recorrer ao uso de explosivos. 

Verifica-se que a zona em estudo tem baixa densidade de ocupação, tendo-se identificado 

locais habitados próximo da via em estudo ao km 6+325 e entre o km 14+600 e o km 

14+700, pelo que não é previsível que as escavações ocorram na proximidade de zonas 

habitadas.  

Não obstante, o aviso das populações sempre que esteja previsto o uso de explosivos 

encontra-se acautelado na medida CE.50 e no Tomo V, relativo às Cláusulas Ambientais 

a Integrar no Caderno de Encargos da Obra, bem como outros cuidados a observar 

sempre que seja necessário o recurso ao uso de explosivos. 

DIA C.19 - Dado o porte e extensão das escavações e aterros previstos, é provável a ocorrência 
de alguns problemas de instabilidade, pelo que deve colocar-se especial cuidado na 
manutenção e eventual posterior reforço das estruturas de protecção, bem como na 
monitorização da obra, nomeadamente do revestimento vegetal, limpeza dos órgãos 
de drenagem, controlo da erosão e manutenção dos taludes. 

De acordo com o ponto 7.9.9.1 das Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas do EP, 

Estradas de Portugal, S.A., “Na fase de construção, o Empreiteiro terá que: c) adoptar medidas 

de estabilização dos terrenos, nomeadamente dos taludes de escavação e, particularmente, de 

aterro; d) implementar um sistema de monitorização da estabilidade dos taludes, tendo em 

atenção a área afecta à obra; e f) zelar pela estabilidade dos aterros que construir em 

materiais rejeitados das escavações”. 

Desta forma, considera-se que se encontra assegurado o cumprimento da medida DIA C.19 

durante a fase de construção.  

Não obstante, dada a sua importância a medida foi igualmente integrada no Tomo V, 

relativo às Cláusulas Ambientais a Integrar no Caderno de Encargos da Obra, 

especificamente nas medidas CE.69, CE.115 e CE.116. 
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• Solos e Uso do Solo 

DIA C.20 - Deverá estudar-se a possibilidade de atravessar o vale entre o km 7+600 e 8+000 
totalmente em viaduto (aumentando a extensão do Viaduto B2), de forma a minimizar 
a afectação da mancha de vinha elou pomar e de sistemas culturais e parcelares 
complexos. 

Na zona do traçado referida na medida DIA C.20 (km 7+600 a 8+000) o traçado foi ripado 

para sudoeste, evitando desta forma a interferência com a referida mancha de vinha e/ou 

pomar e minimizando a afectação da mancha de sistemas culturais e parcelares complexos 

identificadas na fase de Estudo Prévio, já que o traçado se desenvolve agora numa zona 

mais estreita do vale, em que a zona de solos agricultáveis é de muito menor dimensão. No 

entanto refere-se que grande parte destas áreas se encontra actualmente sem qualquer 

aproveitamento agrícola.  

Desta forma, embora não se verifique um aumento da extensão do B2 do Estudo Prévio, 

sendo mesmo o viaduto eliminado no traçado proposto, os objectivos preconizados pela 

medida DIA C.20 são cumpridos devido às ripagens do traçado e ao abandono da actividade 

agrícola nesta zona.  

DIA C.21 - Deverá estudar-se a possibilidade de se prolongar o Viaduto B4 até ao km 15+200 de 
forma a minimizar as manchas de culturas anuais. 

Na zona do traçado mencionado na medida DIA C.21, correspondente à zona do viaduto B4 

do Estudo Prévio, verifica-se que o traçado agora proposto se encontra um pouco ripado 

para sudoeste, afastando-se assim da mancha de culturas anuais referida no Estudo Prévio. 

No entanto, e à semelhança do verificado na área referida na medida Dia C.20, em trabalho 

de campo verificou-se que toda a área referenciada como tendo culturas anuais se encontra 

actualmente sem aproveitamento agrícola, sendo ocupada por matos rasteiros. 

Desta forma, embora não se verifique um aumento da extensão do B4 do Estudo Prévio até 

ao km 15+200, sendo mesmo o viaduto eliminado no traçado proposto, os objectivos 

preconizados pela medida DIA C.21 são cumpridos devido às ripagens do traçado e ao 

abandono da actividade agrícola nesta zona.  
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DIA C.22 - Adoptar, entre Moitas e Peral, soluções que minimizem a afectação dos usos de solo 
dado que se está perante a principal área agrícola do corredor em estudo. 

No que respeita à zona entre Moitas e Peral, mencionada na medida DIA C.22, verifica-se 

que parte das ripagens efectuadas, para além de visarem a obter uma melhoria das 

condições de implantação e da geometria do traçado, a optimização do balanço de terras e 

a minimização dos taludes, permitiram igualmente reduzir a afectação de áreas de uso 

agrícola, nomeadamente nos seguintes locais: 

 Entre os km 2+000 e 2+600, sensivelmente, a ripagem do traçado e a introdução do 

viaduto sobre a ribeira de S. Gens permitiram a minimização dos impactes verificados 

na área agrícola ocupada por olival existente na várzea daquela ribeira; 

 Entre os km 7+800 e 8+000 a ripagem do traçado para uma zona de maior cota em 

que o vale é mais estreito e encaixado minimiza a afectação da área agrícola 

existente, cuja ocupação é principalmente de olival; 

Acresce que a optimização da inserção do traçado na orografia existente e a minimização 

da dimensão dos taludes de aterro e escavação permitem uma menor ocupação dos solos e 

usos, entre eles os solos e usos afectos à actividade agrícola.  

DIA C.23 - Deverá evitar-se dar início à fase de obra na época das colheitas, em particular no que 
se refere à azeitona e culturas cerealíferas, devendo programar a construção da via de 
forma a Interferir o menos possível com a actividade agrícola e agro-fIorestal. 

No Estudo Prévio referente ao IC8 – Proença-a-Nova / IP2, realizado pela COBA entre 

Setembro de 2001 e Outubro de 2002, é afirmado que “Os sistemas culturais e parcelares 

complexos situam-se na imediata envolvente dos aglomerados urbanos e reflectem ema 

compartimentação da propriedade rústica (…). As áreas de pomar, olival e/ou vinha apresentam 

reduzida representatividade no corredor em estudo. As culturas anuais cerealíferas constituem 

uma classe de espaços bastante frequentes na área em estudo, e predominam sobretudo no 

concelho de Proença-a-Nova. A produção de cereais apresenta, ao contrário das restantes 

classes ligadas à agricultura, pretensões claramente comerciais”.  

De acordo com os levantamentos de campo efectuados no âmbito do presente RECAPE, 

verificou-se que, de facto, na primeira metade do traçado (sensivelmente até ao km 11+000) 

ocorrem áreas de sistemas culturais e parcelares complexos na envolvente das povoações, 

formados por um retalho de pequenas parcelas em que coexistem culturas anuais (cereais e 
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hortícolas), pastagens e culturas permanentes (com predomínio do olival, mas em que 

também marcam presença a vinha e os pomares). No entanto, não se observou quaisquer 

áreas de culturas cerealíferas com expressão ou dimensão, verificando-se em contrapartida 

que nas zonas mais afastadas dos aglomerados populacionais os terrenos de aptidão 

agrícola se encontram actualmente sem aproveitamento agrícola, sendo ocupada por matos 

rasteiros. 

No que respeita à cultura da azeitona, verificou-se que o olival se encontra muito presente 

na área em estudo, apresentando no entanto diferentes características entre o início e o fim 

do traçado: no início do traçado as parcelas de olival são de pequena dimensão e surgem 

integradas nas manchas atrás referidas de sistemas culturais e parcelares complexos, ao 

passo que no troço final do traçado, principalmente na envolvente do rio Ocreza, surgem 

vastas manchas de olival estreme. 

Desta forma, julgou-se pertinente fazer a transposição da presente medida da DIA para o 

Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra no 

respeitante à cultura da azeitona, constituindo a medida CE.40, tendo-se concretizado os 

meses correspondentes à época da colheita da azeitona de forma a garantir o seu 

cumprimento. Não se fez a mesma transposição no respeitante às culturas cerealíferas uma 

vez que nas visitas de campo efectuadas não se confirmou a sua existência. 

DIA C.24 - A movimentação das terras deverá ser executada preferencialmente no período de 
Maio a Setembro. 

A medida DIA C.24 foi transposta para o Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra, constituindo a medida CE.41.  

DIA C.25 - Deverá minimizar-se a afectação e corte das propriedades interferidas, ajustando-se 
o traçado, sempre que possível, aos limites da propriedade, minimizando a criação 
de parcelas sobrantes e/ou inviáveis. 

Conforme se pode verificar pelo Desenho Síntese Ambiental - PNPE. E.211.04 do Anexo 

C do Tomo III, a implantação do traçado sempre que possível procurou minimizar o corte de 

propriedades interferidas, ajustando-se ao limite das parcelas. Salienta-se que a rede de 

caminhos paralelos proposta pelo Projecto de Execução permitirá restabelecer o acesso às 

propriedades interferidas pelo traçado.  
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A este facto há a acrescentar a ripagem do traçado para nordeste entre os km 0+400 e 

1+200 relativamente à solução do Estudo Prévio, bem como a alteração no 

restabelecimento da EN241, diminuirá a área necessária a afectar, uma vez que será 

aproveitada parte da plataforma da actual EN241 e do caminho para Vale da Balsa, o que 

permite nesta zona diminuir o seccionamento de propriedades. 

DIA C.26 - Deverá proceder-se à reposição das ligações interceptadas através dos respectivos 
restabelecimentos, a qual deverá ser célere e atempada, de modo a minimizar o 
efeito de barreira. 

O restabelecimento das circulações interrompidas envolve a transposição da via em estudo 

através de passagens superiores e inferiores, associadas à construção de pequenos trechos 

de estrada com características diversas, consoante o tipo de via a restabelecer. Estes foram 

definidos tendo como ponto de partida o Estudo Prévio, mas foi considerada informação 

complementar actualizada obtida a partir do cadastro e dos levantamentos de campo 

efectuados, bem como das recomendações apresentadas pelas autarquias abrangidas pelo 

projecto, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, e respectivas Juntas de Freguesia. No 

Quadro 7 do capítulo 3 do presente Tomo identificam-se os restabelecimentos previstos. 

Os restabelecimentos contemplados no projecto de Execução visaram melhorar, tanto 

quanto possível, as características das vias a restabelecer, atribuindo-lhe geometrias de 

qualidade superior às existentes, quer em planta, em perfil longitudinal e nas dimensões 

transversais.   

Por essa razão, e relativamente ao Estudo Prévio, foram efectuadas algumas alterações ao 

nível dos restabelecimentos previstos, em termos da sua geometria e condições de 

implantação, conforme se pode verificar no Desenho Síntese Ambiental - PNPE. E.211.04 

do Anexo C do Tomo III. Salienta-se que houve a preocupação de encontrar soluções que 

minimizassem as expropriações e que facilitassem a implantação das obras de arte, 

reduzindo os custos associados. 

Em termos de alterações das estradas/caminhos que se previam restabelecer em Estudo 

Prévio, foram efectuadas igualmente algumas alterações, que se elencam seguidamente: 

 Alteração no Restabelecimento 1, o qual no actual Projecto de Execução restabelece 

a EN241 a norte do IC8 previsto, ao passo que no estudo prévio passava 

superiormente à plena via e ligava à EN241-1 a sul do IC8 previsto, sobrepondo-se 
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parcialmente ao caminho rural de acesso a Vale da Balsa. Esta alteração teve como 

objectivo a compatibilização do Restabelecimento 1 com a ampliação prevista do 

aeródromo de Proença-a-Nova; 

 Alteração do restabelecimento 2 relativamente ao previsto no Estudo Prévio, passando 

a restabelecer o caminho municipal entre Moitas e Vale da Balsa interceptado ao km 

1+700 em vez da serventia rural de menor importância localizada ao km 2+000, o que 

se traduz numa melhoria no respeitante às acessibilidades locais; 

 Manutenção do caminho rural junto à ribeira de S. Gens, ao km 2+525, restabelecido 

pelo viaduto proposto; 

 O restabelecimento 3A, que restabelece uma serventia agrícola e assegura a ligação 

de um caminho existente, foi desviado cerca de 100 m para poente em resultado da 

alteração do nó de Pedra do Altar, efectuando uma ligação a um caminho paralelo; 

 Alteração do Nó de Pedra do Altar. O nó agora proposto é um nó em diamante que 

articula com a rede viária local através da EN351, no local em que o traçado de Estudo 

Prévio previa através de uma passagem superior o restabelecimento da EN351, 

assegurando assim a distribuição do tráfego para as povoações a norte da plena via 

nomeadamente Moitas, Espinho Pequeno e Pedra do Altar e a sul da plena via às 

povoações de Picoteira do Monte, Venda Nova e Evendos. Na solução aprovada em 

sede de AIA o nó era do tipo trompete, assegurando apenas a distribuição do tráfego 

para norte da plena via, estando associada a um restabelecimento de 1,5 km que 

assegurava a ligação à EN241; 

 Restabelecimento da Serventia agrícola ao km 6+485 através da PIE1, que 

anteriormente era garantida pelo Viaduto 1 do Estudo prévio; 

 Restabelecimento da Serventia agrícola ao km 8+073 através da PIE2, que 

anteriormente era garantida pelo Viaduto 2 do Estudo prévio; 

 Restabelecimento da Serventia agrícola ao km 9+142 através da PIE3, que 

anteriormente era garantida pelo Viaduto 3 do Estudo prévio; 

 Alteração do Nó de Perdigão. Este nó mantém a mesma tipologia do Estudo Prévio, 

tendo-se no entanto invertido o “loop” e localizando-o 140 m mais a poente. Desta 

forma, a ligação ao antigo IP2 passou a fazer-se a norte do nó existente com a A23, 

através da intersecção do tipo rotunda. Esta alteração teve como objectivo garantir um 
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maior afastamento entre o nó de Perdigão e o Nó com a A23, melhorando-se a 

extensão da zona de entrecruzamento, garantindo uma maior fluência do tráfego no 

sentido IC8-A23. 

Desta forma, para além dos 20 restabelecimentos, foram projectados 3 serventias agrícolas 

associadas às PIE que garantem o acesso às propriedades marginais, minimizando o efeito 

barreira provocado pela via e assegurando a necessária permeabilidade transversal da via. 

Acresce que será assegurada a acessibilidade às propriedades rurais na envolvente da via 

através de uma rede de caminhos paralelos. 

DIA C.27 - A desmatação, a destruição de coberto vegetal e o corte de arvoredo deverá ser feito 
exclusivamente nas áreas relativas à faixa de ocupação da plataforma e taludes. 

Esta medida consta já do Caderno de Encargos da EP, Estradas de Portugal, 

concretamente do ponto 15.01.1 do Volume III, 01 – Terraplenagem, (Trabalhos 

Preparatórios, 1 - Limpeza e Desmatação), bem como do ponto 15.04.01 do Volume VI, 04 - 

Obras Acessórias (Revestimento Vegetal, 1 - Limpeza e Desmatação), a qual é reforçada 

nas Condições Técnicas que acompanham o Projecto de Integração Paisagística (capítulo 

4.1 do Volume 9 do Projecto de Execução). 

De modo a reforçar a aplicação desta medida foi integrada no Tomo V – Cláusulas 

Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra do RECAPE a medida CE.46. 

DIA C.28 - Todas as áreas florestais afectadas deverão ser recuperadas, recorrendo à 
reflorestação com espécies adequadas à região. 

Esta questão está salvaguardada na memória descritiva do Projecto de Integração 

Paisagística, que constitui o Volume 9 do Projecto de Execução. Foi igualmente 

integrada no Volume V – Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos do 

RECAPE uma medida (CE.83) que reforça a necessidade de utilização de plantas 

autóctones para revestimentos dos taludes de aterro e escavação.  

Acresce que foram introduzidas medidas no Volume V – Cláusulas Ambientais Especiais 

do Caderno de Encargos do RECAPE referentes às boas práticas durante a fase de obra 

visando a redução do risco de incêndio também durante a fase de construção (CE.53 e 

CE.54). 



  
 

 
132 Doc. Nº PNPE.E.211.RT         

Fevereiro de 2011 
PNPE-E-211-RT.doc 

DIA C.29 - Deverá proceder-se à plantação dos taludes com espécies florestais adequadas à 
região e resistentes ao fogo, devido ao elevado risco de incêndio florestal da região. 

De acordo com o Volume I - Cláusulas Gerais e Técnico–Administrativas da EP, Estradas de 

Portugal, S.A., mais concretamente como o ponto 7.9.13.3 “Após o término da obra, o 

Empreiteiro deverá assegurar a reposição, a integração e a recuperação florística da área 

afecta à obra” implementando quer as medidas previstas no RECAPE, quer os Projectos de 

Medidas de Minimização, onde se inclui o Projecto de Integração Paisagística que constitui 

o Volume 9 do Projecto de Execução. 

No Projecto de Integração Paisagística privilegiou-se naturalmente a adopção de espécies 

adaptadas às condições edafo-climáticas, tendo sido seleccionadas para as plantações e 

sementeiras espécies que pertencem à flora paraclimácica da região, com especial 

destaque para as espécies Olea europaea var. sylvestris, Quercus faginea, Quercus suber e 

Quercus rotundifolia, e foram plantadas tendo em consideração algumas recomendações 

feitas no Anexo I do Decreto-lei nº17/2009, de 14 de Janeiro, nomeadamente no que se 

refere ao afastamento das árvores entre si e ao afastamento da vegetação em relação às 

habitações e outros equipamentos, adoptadas a título preventivo. 

Acresce que foi incluída a medida CE.114 no Volume V – Cláusulas Ambientais 

Especiais do Caderno de Encargos do RECAPE alertando para a necessidade de manter 

as bermas e os taludes limpos de substâncias combustíveis que possam potenciar um 

incêndio.  

DIA C.30 - Proceder à limpeza das linhas de água em caso de obstrução total ou parcial, e 
implantação de um sistema de drenagem eficaz nos aterros e escavações durante a 
fase de construção, evitando assim riscos de inundação. 

A medida DIA C.30 foi integrada no Volume V – Cláusulas Ambientais Especiais do 

Caderno de Encargos do RECAPE, constituindo a medida CE.75, de forma a garantir o seu 

cumprimento por parte do empreiteiro durante toda a fase de construção.  
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• Ordenamento do Território 

DIA C.31 - Dada a interferência directa com a EN 241 no início do traçado, única via de ligação 
entre a área em estudo e as sedes dos concelhos em apreço, recomenda-se que o 
desvio previsto seja construído e entre em funcionamento antes do inicio da 
construção do lanço. 

A medida C.31 da DIA foi integrada no Tomo V – Cláusulas Ambientais Especiais do 

Caderno de Encargos de Obra, na medida CE.39, de forma a ser cumprida pelo 

empreiteiro. 

DIA C.32 - Antes do início da construção, deverá promover-se a divulgação de toda a 
informação pertinente associada ao empreendimento, por forma a alertar a 
população para as potenciais alterações e desorganização urbana que ocorrerão 
durante a fase de construção. Para o efeito, deverá ser distribuída informação sobre 
o traçado, o tempo previsto de duração das obras e indicado um interlocutor 
específico para esclarecer eventuais dúvidas e receber reclamações. 

De acordo com o ponto 7.9.16.1 das Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas do EP, 

Estradas de Portugal, S.A., “Na fase de construção, o Empreiteiro terá que, sempre que for 

aplicável: c) adoptar medidas que visem informar a população sobre a obra (motivo, tipo e 

especificidades, faseamento, duração, data prevista para finalização, etc.), colocando 

painéis informativos e criando um serviço de atendimento onde esta possa ser esclarecida, 

informada e fazer eventuais reclamações”. 

Não obstante, para reforçar a necessidade de cumprimento da medida DIA C.32, a mesma 

foi integrada no Tomo V – Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos de 

Obra, na medida CE.35, de forma a ser cumprida pelo empreiteiro. 

DIA C.33 - Dados os impactes previstos na rede viária da região, durante a construção, deverá 
proceder-se a diligências visando definir um programa de percursos alternativos, 
bem sinalizados, contribuindo para um tráfego fluido e seguro, quer para os peões, 
quer para os condutores. 

De acordo com o ponto 7.9.12.2 das Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas do EP, 

Estradas de Portugal, S.A. o empreiteiro terá que “conferir especial atenção à circulação de 

todos os veículos pesados de apoio à obra na via pública, visando a definição de percursos 

alternativos e a redução da sua circulação junto às áreas adjacentes à obra com usos 

sensíveis, especialmente nas horas de maior congestionamento, bem como a programação e a 

articulação dos sentidos de circulação das saídas com a circulação rodoviária e pedonal”. 
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Acresce que, aquando da selecção dos caminhos provisórios de acesso à obra, foram tidas 

em consideração igualmente as condicionantes expressas no desenho Condicionantes à 

Implantação de Infra-estruturas de Apoio de Obra apresentada no  

Tomo V do RECAPE, nomeadamente a proximidade a aglomerados habitacionais, sendo 

sempre que possível seleccionados caminhos que minimizassem a afectação de áreas 

sensíveis, conforme definido no ponto 7.9.12.2 das Cláusulas Gerais e Técnico-

Administrativas do EP, Estradas de Portugal, S.A.. Os caminhos provisórios de acesso à 

obra previstos encontram-se identificados no desenho Condicionantes à Implantação de 

Infra-estruturas de Apoio de Obra apresentada no Tomo V.  

Refere-se, ainda, que o empreiteiro deverá sujeitar à aprovação da entidade licenciadora 

(EP, Estradas de Portugal, S.A.) o Plano de Acessos Provisórios à Obra onde se 

encontrarão identificados os trajectos para circulação de máquinas e veículos afectos à 

obra, de forma a evitar o trânsito desordenado e a compactação desnecessária de solos de 

extensas áreas, acautelando assim as condições de segurança de trabalhadores e utentes 

da via pública. A estes percursos deverá estar associado um sistema de sinalização diurna e 

nocturna que minimize o risco de acidentes de acordo com a legislação aplicável, como 

recomendado na medida CE.23. 

Refira-se ainda que nas vias utilizadas é colocada sinalização temporária com o objectivo de 

facilitar o trânsito e contribuir para uma maior segurança rodoviária. 

DIA C.34 - Por forma a salvaguardar potenciais interferências com infra-estruturas de 
abastecimento, deverá o proponente da obra contactar todas as entidades 
proprietárias e/ou concessionárias das redes públicas e de abastecimento, para que 
atempadamente se preveja e projecte o seu desvio ou outras intervenções 
necessárias. Deverá ainda proceder-se ao restabelecimento atempado de todas as 
infra-estruturas interferidas ou acidentalmente afectadas durante a construção do 
lanço. 

No subcapítulo 4.2.1 do presente relatório apresenta-se a listagem das entidades 

contactadas no âmbito do presente RECAPE, entre as quais se contam as Câmaras 

Municipais de Proença-a-Nova e de Vila Velha de Ródão, entre outras. Acresce que a 

Subconcessionária contactou igualmente as Câmaras Municipais, assim como diversas 

entidades detentoras das redes públicas de abastecimento (Águas do Centro, a EDP, a 

REN, etc.) sendo a informação recebida compilada no âmbito do projecto de Serviços 
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Afectados (Volume 16 do Projecto de Execução), que assegura a reposição de todos os 

serviços afectados pelo decorrer da obra em estudo. 

Das infra-estruturas afectadas destaca-se a Estação de Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR) prevista – ETAR de Pedra do Altar, localizada ao km 6+500. Esta infra-estrutura, 

com a localização que tem presentemente, será directamente afectada pela plena via. 

Nesse sentido entrou a subconcessionária em conversações com o sistema gestor da infra-

estrutura – Águas do Centro, S.A., em reunião realizada no passado dia 17/02/2011, tendo 

sido acordado relocalizar a ETAR, mantendo-se o alinhamento da estrada em análise.  

Adicionalmente, e de modo a reforçar a necessidade do restabelecimento atempado de 

todas as infra-estruturas interferidas, esta exigência foi integrada no Tomo V – Cláusulas 

Ambientais a integrar no Caderno de Encargos de Obra, constituindo a medida CE.68. 

DIA C.35 - Nas áreas de olival, a área de trabalho deverá ser limitada ao estritamente 
necessário, por forma a minimizar a interferência com as espécies arbóreas 
existentes em redor da plataforma. 

A medida CE.46, englobada no Tomo V – Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno 

de Encargos de Obra, preconiza, de uma forma geral, que a área de intervenção seja 

restringida ao máximo, evitando a ocupação desnecessária de outras áreas, em particular 

na zona de olival, dando assim cumprimento à presente medida da DIA. 

DIA C.36 - Deverão reduzir-se ao mínimo necessário as frentes de obra e as áreas de apoio, de 
modo a evitar a dispersão pelo território de efeitos negativos associados às 
actividades de construção. 

A medida DIA C.36 foi transcrita no Tomo V do RECAPE relativo às Cláusulas Ambientais 

a integrar no Caderno de Encargos da Obra (CE.3), de forma a garantir o seu 

cumprimento por parte do empreiteiro. 

• Componente Social 

DIA C.37 - Antes do início da construção do lanço em apreço deverão ser desenvolvidos 
esforços por forma a informar previamente as populações das áreas a serem 
afectadas pelas obras sobre o objectivo, natureza, localização (esboço esquemático) 
e duração prevista das obras. 
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Estas acções são já uma exigência do EP, Estradas de Portugal, S.A., constituindo o ponto 

7.9.16.1 das Cláusulas Gerais e Técnico – Administrativas do EP, Estradas de Portugal, 

S.A., que diz o seguinte: “Na fase de construção, o Empreiteiro terá que, sempre que for 

aplicável: (…) c) adoptar medidas que visem informar a população sobre a obra (motivo, tipo 

e especificidades, faseamento, duração, data prevista para finalização, etc.), colocando 

painéis informativos e criando um serviço de atendimento onde esta possa ser esclarecida, 

informada e fazer eventuais reclamações”. 

Não obstante o cumprimento desta medida se encontrar assegurada Cláusulas Gerais e 

Técnico – Administrativas do EP, reforçou-se a necessidade do seu cumprimento por parte 

do empreiteiro através da inclusão da medida no Tomo V do RECAPE relativo às 

Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra (CE.33).  

DIA C.38 - Durante a construção, a afectação de serviços (electricidade, água, saneamento 
básico) e a realização de determinadas actividades de obra geradoras de grande 
desconforto (por ex. utilização de explosivos) deverá também ser comunicada à 
população, com a devida antecedência, com indicação do período e duração prevista 
da afectação, que permita aos utentes aumentar a percepção de controle e gerir a 
situação de incomodidade no seu quotidiano. 

De acordo com as Cláusulas Gerais e Técnico – Administrativas do EP, Estradas de 

Portugal, S.A., ponto 7.9.12.2, na fase de construção o Empreiteiro terá que: “b) adoptar 

medidas que visem minimizar a perturbação em infraestruturas, equipamentos e serviços 

existentes nas zonas adjacentes à obra”. 

De forma a garantir o cumprimento da medida DIA C.38 por parte do empreiteiro, a mesma 

foi transposta para o Tomo V do RECAPE relativo às Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra (CE.66).  
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DIA C.39 - Caso se verifique que existem edifícios que poderão sofrer danos directamente 
relacionados com os trabalhos de construção, deverá o dono da obra proceder à 
adopção das seguintes medidas de minimização:  

 vistoria prévia, com adequado relatório, ficha de caracterização e registo 
fotográfico; 

 monitorização eficaz e regular dos edifícios; 
 identificação clara de um interlocutor privilegiado a quem as pessoas 
afectadas se possam dirigir; 

 reparação atempada dos danos identificados como directamente 
associados à construção do empreendimento. 

Estas acções são já uma exigência do EP, Estradas de Portugal, S.A., constituindo o ponto 

7.9.5.1 das Cláusulas Gerais e Técnico – Administrativas do EP, Estradas de Portugal, S.A., 

que diz o seguinte: “Antes do início da fase de construção, o Empreiteiro deverá, sempre 

que tal se justificar: a) elaborar um inventário (a incluir no plano de vistorias) com 

reportagem fotográfica das estruturas existentes na zona de implantação do projecto, onde 

será dada especial atenção ao estado, interior e exterior, das construções (estado de 

cornijas, janelas, paredes e tabiques, telhas, chaminés, algerozes e orifícios de escoamento, 

reproduções em paredes exteriores, piscinas, coberturas e paredes envidraçadas, etc.)”.  

Acresce que segundo o ponto 7.9.5.2 o empreiteiro é também responsável, na fase de 

construção, por “f) implementar um programa de monitorização que permita uma 

determinação periódica dos níveis de vibração nos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra 

(especialmente com usos sensíveis). (…) e h) adoptar medidas, em função do programa de 

monitorização e caso se justifique, que evitem o aparecimento de danos em edifícios, 

infraestruturas e equipamentos existentes nas zonas adjacentes à obra, devido ao aumento 

das vibrações (especialmente quando se utilizarem explosivos e na decorrência de 

eventuais assentamentos do terreno durante as actividades de construção)”. 

Não obstante, e de forma a reforçar a necessidade do cumprimento desta medida por parte 

do empreiteiro, transcreveu-se a presente medida para o Tomo V do RECAPE relativo às 

Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra (CE.67).   
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DIA C.40 - Visando minorar a incomodidade para as populações decorrente da construção da 
via, deverão ser preferencialmente utilizados métodos construtivos compatíveis com a 
área em causa, especialmente na proximidade de áreas habitadas. De igual modo, nos 
locais próximos de zonas habitadas deverá privilegiar-se o período diurno para a 
execução dos trabalhos, principalmente nas zonas consideradas mais sensíveis ao 
ruído. 

De acordo com as Cláusulas Gerais e Técnico – Administrativas da EP, Estradas de 

Portugal, S.A., ponto 7.9.4.2, na fase de construção o Empreiteiro terá que: “c) adoptar 

medidas que visem minimizar o aumento dos níveis de ruído nos estaleiros e nas zonas 

adjacentes à obra (especialmente com usos sensíveis), tendo em atenção as consequências 

que daí poderão advir para a população e o ambiente em geral. (…) definir um horário de 

trabalho adequado, com a limitação da execução ou da frequência de actividades de 

construção que gerem elevado ruído (por exemplo, circulação de veículos pesados de apoio 

à obra, trabalhos que recorram à utilização de maquinaria de apoio à obra ruidosa) apenas 

no período diurno e nos dias úteis (…)”. 

Não obstante, reforçou-se a necessidade do seu cumprimento por parte do empreiteiro 

através da inclusão das medidas CE.79 e CE.80 incluídas no Tomo V do RECAPE relativo 

às Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra.   

DIA C.41 - Deverá ainda ser montado um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e 
reclamações, de modo a permitir aferir o grau de incomodidade percepcionado pela 
população residente e equacionar a necessidade de implementação de novas medidas 
mitigadoras. 

A medida DIA C.41 foi transposta para o Tomo V do RECAPE relativo às Cláusulas 

Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra de forma a garantir o seu 

cumprimento desta medida por parte do empreiteiro, constituindo a medida CE.36.   

DIA C.42 - Por forma a evitar condicionamentos à circulação rodoviária, deverá ser limitada, tanto 
quanto possível, a interferência, quer em termos físicos quer em termos temporais, 
com essa estrutura viária. Para tal, deverá prever-se o acesso e transporte de 
materiais aos locais de obra através de ligações rodoviárias de menor circulação, 
acautelando-se assim a segurança e fluidez da circulação nas vias mais importantes. 

Verifica-se que a área em estudo se localiza numa região em que existem poucos acessos, 

sendo o principal, senão único, acesso às povoações na envolvente do Lote 7 constituída 

pela EN241 que, necessariamente, constituirá também o principal acesso dos veículos de 

apoio à obra. Assim, e de forma a evitar tanto quanto possível a interferência e perturbação 
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com o tráfego naquela via e, por outro lado, a abertura de novos acessos em áreas não 

intervencionadas, foram seleccionados caminhos existentes transversais quer à EN241, 

quer ao lanço a construir. Os acessos à obra previstos para o Lote 7 em análise são 

apresentados no desenho Condicionantes à Implantação de Estaleiros e outras infra-

estruturas de apoio à obra, no qual se encontram cartografadas, para além dos referidos 

acessos, todas as áreas de estaleiros e vazadouros propostas e as condicionantes à 

implementação das referidas áreas de apoio à obra.  

Acresce que, de forma a reforçar a necessidade do seu cumprimento por parte do 

empreiteiro, a medida DIA C.42 foi transposta para o Tomo V do RECAPE relativo às 

Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra, constituindo a 

medida CE.26.   

DIA C.43 - Definir uma correcta gestão do tráfego de veículos pesados ligados à obra, no sentido 
da sua restrição nos períodos críticos e recorrendo a percursos alternativos. 

A medida DIA C.43 foi integrada no Tomo V do RECAPE relativo às Cláusulas Ambientais 

a integrar no Caderno de Encargos da Obra de forma a garantir o seu cumprimento por 

parte do empreiteiro (medida CE.25).   

DIA C.44 - Deverá ser elaborado um plano de desvios e percursos alternativos, para o qual 
deverão ser consultadas as autarquias da área de interesse do projecto. 

Aquando da adjudicação da obra o empreiteiro terá de sujeitar à aprovação da entidade 

licenciadora (EP, Estradas de Portugal, S.A.) um projecto onde serão apresentados os 

caminhos alternativos a utilizar pela população, durante a construção de algumas obras de 

arte e restabelecimentos previstos - Desvios Provisórios de Tráfego.  

De acordo com os pontos 7.9.12.2 e 7.9.16.1 das Cláusulas Gerais e Técnico–Administrativas 

do EP, Estradas de Portugal, S.A. deverão adoptar-se “medidas que visem minimizar a 

afectação da mobilidade da população (quer rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a 

bens e serviços” sendo estudado e definido cuidadosamente, “com o acordo da(s) Autarquia(s) 

e outras entidades oficiais competentes, o esquema de desvios de trânsito e de alterações na 

circulação rodoviária e pedonal, tendo em atenção os seguintes aspectos: 

 programar os desvios de trânsito em função do faseamento da obra e evitando o efeito 

de barreira urbana nas zonas adjacentes à obra;  
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 definir as adequadas alterações na circulação rodoviária e pedonal que garantam a 

menor perturbação possível em termos de mobilidade;  

 relocalizar as paragens de transportes públicos, em conformidade com as empresas 

exploradoras competentes; 

 conferir especial atenção à circulação de todos os veículos pesados de apoio à obra 

na via pública, visando a definição de percursos alternativos e a redução da sua 

circulação junto às áreas adjacentes à obra com usos sensíveis, especialmente nas 

horas de maior congestionamento, bem como a programação e a articulação dos 

sentidos de circulação das saídas com a circulação rodoviária e pedonal;” 

 assegurar a acessibilidade da população a áreas residenciais adjacentes à obra; 

 implementar, sempre que necessário, a necessária sinalização vertical e horizontal 

(colocação de semáforos e sinais limitadores de velocidade, marcação de 

separadores, de passadeiras para peões e de ilhéus na faixa de rodagem, etc.), 

ajustando também a já existente; 

 divulgar, com a necessária antecedência e clareza, os desvios de trânsito, as 

alterações na circulação rodoviária e pedonal e a relocalização das paragens de 

transportes públicos;” 

Desta forma, considera-se que se encontra assegurada a elaboração do Plano de desvios 

provisórios, bem como a consulta das autarquias nesse âmbito. No entanto, de forma a 

garantir o cumprimento desta medida foram incluídas as medidas CE.20 e CE.21 no Tomo 

V do RECAPE relativo às Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da 

Obra. 

Por fim, refere-se que, dadas as características essencialmente rurais (com uma ocupação 

do solo dominada pelos povoamentos florestais monoespecíficos de pinheiro bravo e/ou 

eucalipto) da área onde se desenvolve o traçado, não são expectáveis grandes conflitos.  

DIA C.45 - O esquema de acessibilidades que irá vigorar durante a obra deverá ser objecto de 
adequada e atempada publicitação, nomeadamente através da distribuição de folhetos 
informativos à população. 

Tal como esclarecido na resposta à medida DIA C.44, nas Cláusulas Gerais e Técnico–

Administrativas do EP, Estradas de Portugal, S.A. encontra-se previsto adoptar-se medidas 

que visem “divulgar, com a necessária antecedência e clareza, os desvios de trânsito, as 
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alterações na circulação rodoviária e pedonal e a relocalização das paragens de transportes 

públicos”. 

Não obstante, reforçou-se esta necessidade através da transposição da medida  

DIA C.45 para o Tomo V do RECAPE relativo às Cláusulas Ambientais a integrar no 

Caderno de Encargos da Obra, constituindo a medida CE.24. 

DIA C.46 - Após a conclusão da obra, as vias rodoviárias Interferidas deverão ser recuperadas de 
forma a não prejudicar a circulação local e a não penalizar as autarquias. 

O cumprimento da medida DIA C.46 encontra-se assegurada pela medida CE.108 incluída 

no Tomo V do RECAPE relativo às Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de 

Encargos da Obra. 

DIA C.47 - Devem ser executados também todos os restabelecimentos previstos no Estudo 
Rodoviário, e caso se constate que o número de restabelecimentos previstos se 
mostra insuficiente, deverá ser equacionada a criação de novos restabelecimentos 
e/ou caminhos paralelos. 

Os restabelecimentos, serventias agrícolas e caminhos paralelos previstos encontram-se 

descritos no capítulo 3.2.4, tendo-se já na resposta à medida da DIA C.26 explicado e 

justificado as alterações realizadas aos restabelecimentos previstos no estudo prévio. 
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• Ruído 

DIA C.48 - Deverá apresentar-se um estudo de ruído que devera ter em atenção o seguinte: 
 uma avaliação rigorosa dos impactes, na fase de construção e na fase de 
exploração, em todas as situações sensíveis existentes e previstas, para o ano 
inicio de exploração, um ano intermédio e ano horizonte de  projecto, no período 
diurno e no período nocturno, fundamentada com a apresentação de previsões 
de níveis sonoros decorrentes da implantação do projecto e contabilizando as 
fontes sonoras existentes; 

 a classificação acústica ("zona mista" ou "zona sensível"), que o município 
entretanto venha a adoptar para as zonas. Para o efeito devem ser consultadas 
as autarquias competentes, por forma a articular o Projecto com os critérios e 
directrizes de classificação dessas autarquias. Na ausência da classificação 
acústica, deverá ser tido em conta o referido no documento "Directrizes para a 
Elaboração de Planos de Monitorização de Ruído de Infra-Estruturas 
Rodoviárias e Ferroviárias", disponível em www.iambiente.pt, que traduz, no seu 
ponto 6, o entendimento do Instituto do Ambiente sobre a conformidade com a 
legislação; 

 tipologia, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas, atendendo 
às características do Projecto de Execução, com indicação da sua eficácia quer 
ao nível do piso térreo quer ao nível do(s) piso(s) superior(es) do(s) edifício(s), 
tendo em conta que os limites legislados se reportam ao ruído ambiente 
exterior; 

 as medidas de minimização a implementar deverão garantir o cumprimento dos 
limites regulamentados (nº 3 do Artº 4° do RLPS). 

De forma a dar cumprimento à DIA C.48, foi realizado um estudo para o Ambiente Sonoro 

que fez uma reavaliação dos impactes esperados nos receptores sensíveis para a fase de 

construção e para o ano de início de exploração, um ano intermédio e ano horizonte, nos 

períodos diurno, do entardecer e nocturno. Este estudo verificou que, na envolvente da 

plena via do IC8 em estudo e para o ano intermédio de exploração, são cumpridos os níveis 

sonoros legais para zonas mistas, não se registando quaisquer situações de incumprimento. 

Por essa razão, não foram propostas quaisquer medidas de minimização.  

No capítulo 4.2.6 é apresentado um resumo do referido estudo, encontrando-se este 

apresentado na íntegra no Anexo E do Tomo III – Anexos Técnicos. 

• Qualidade do Ar 

DIA C.49 - Devem ser tomadas medidas especiais de protecção contra a emissão de poeiras 
durante a execução das obras, em especial nas zonas contíguas com actividades 
agrícolas e núcleos habitados. 

A maioria das operações de construção associadas a uma obra deste tipo envolvem a 

movimentação de terras, logo o levantamento de poeiras. Contudo, é prática habitual 
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proceder ao humedecimento dos terrenos durante a época seca e nas zonas de maior 

sensibilidade, que inclui naturalmente as áreas agrícolas, integrando mesmo uma medida 

das Cláusulas Gerais e Técnico–Administrativas da EP, Estradas de Portugal, S.A., 

especificamente a alínea b) do ponto 7.9.6.1. 

Nas medidas CE.43, CE.44 e CE.82 que constam do Tomo V do RECAPE relativo às 

Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra reforça-se a 

necessidade de humedecer o solo nos períodos mais secos. 

• Património 

DIA C.50 - Para o elemento patrimonial (15) - Poço com Engenho, deverá efectuar-se o seu 
registo gráfico, fotográfico e respectiva memória descritiva. 

O sítio n.º 15 encontra-se fora do corredor em estudo. Por este motivo, não se justifica 

proceder ao seu registo gráfico, fotográfico ou memória descritiva. 

DIA C.51 - Para os elementos (21) - Cruzeiro e (33) - Formação natural “Castelos” preconiza-se a 
instalação de uma vedação em seu redor, durante a construção da via, de modo a que 
não sejam danificados e mantenham a sua funcionalidade. 

Os sítios n.º 21 e n.º 33 encontram-se fora do corredor em estudo. Desta forma, não se 

justifica proceder à sua vedação no decorrer da empreitada. 

DIA C.52 - Deverá proceder-se a uma cuidadosa prospecção sistemática, devendo o traçado ser 
afastado, tanto quanto possível, dos locais com interesse arqueológico que então 
vierem a ser detectados. 

No âmbito do RECAPE realizaram-se prospecções arqueológicas sistemáticas no corredor 

em estudo (cerca de 16km de extensão e 400m de largura), não tendo sido identificados 

sítios arqueológicos 

DIA C.53 - Deverá efectuar-se o acompanhamento arqueológico da obra nas fases de instalação 
de estaleiros, abertura de caminhos de acesso, decapagens, desmatações, 
escavações e aterros. 

Esta medida encontra-se apresentada no respectivo subcapítulo de Medidas de 

Minimização Patrimonial. A medida referida foi incluída no Tomo V - Cláusulas Ambientais 

a Integrar no Caderno de Encargos da Obra, que faz parte deste RECAPE. 
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DIA C.54 - Deverá efectuar-se a pesquisa bibliográfica e documental aprofundada do corredor 
seleccionado, nomeadamente a consulta do “Corpus de Megalitismo das Beiras”, de 
Vera Leisner (1998), bem como dos dados mais recentes sobre as gravuras rupestres 
do Alto Tejo. 

A obra bibliográfica mencionada foi consultada e encontra-se na bibliografia constante do 

Anexo G – Património, constante do Tomo III – Anexos Técnicos do presente RECAPE. 

DIA C.55 - Deverá proceder-se à prospecção sistemática especificamente orientada para a 
detecção de arte rupestre, nas margens do Rio Ocreza a serem afectadas pelo 
empreendimento. 

No decorrer das prospecções arqueológicas foram observadas, com especial atenção, as 

margens do Rio Ocreza, no sentido de serem detectados vestígios de arte rupestre. 

Contudo, não foram identificados painéis com arte rupestre 

DIA C.56 - Deverá efectuar-se a prospecção sistemática das áreas a afectar pelo projecto, áreas a 
afectar no decurso da obra e ainda as correspondentes ao restabelecimento da rede 
viária, à construção e/ou melhoria dos acessos à obra, aos estaleiros, aos locais de 
empréstimo e depósito de inertes. Os resultados obtidos e as eventuais medidas de 
minimização daí decorrentes deverão ser apresentados ao IPA sob a forma de 
Relatório. 

No âmbito do presente RECAPE realizaram-se prospecções arqueológicas sistemáticas no 

corredor em estudo (cerca de 16km de extensão e 400m de largura), não tendo sido 

identificados sítios arqueológicos. O relatório das prospecções realizadas é apresentado no 

Anexo G – Património, constante do Tomo III – Anexos Técnicos do RECAPE. 

DIA C.57 - Desde que possível e sempre que se preveja a afectação de qualquer vestígio 
arqueológico, deve ser prevista a ripagem da via dentro desse corredor, antes de 
serem propostas quaisquer outras medidas de minimização intrusivas, como 
sondagens arqueológicas ou a escavação em área. 

No âmbito deste RECAPE não se detectaram sítios arqueológicos, por este motivo não 

houve necessidade de proceder à ripagem do traçado. 
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DIA C.58 - A Equipa de Arqueologia que realizar os trabalhos, na fase anterior à apresentação do 
RECAPE, deve incluir um especialista em Arte Rupestre. 

Por motivos operacionais não foi possível deslocar ao terreno um especialista em Arte 

Rupestre. Contudo, o responsável científico deste estudo (João Albergaria) tem 

conhecimento efectivo sobre a observação de arte rupestre 

DIA C.59 - Os resultados dos trabalhos da prospecção efectuada em fase de Projecto de 
Execução, no caso de serem identificadas novas ocorrências patrimoniais, estão 
sujeitos à proposta de medidas de carácter geral e especifico a implementar em fase 
de RECAPE. As medidas que vierem a ser propostas devem ser inseridas no Caderno 
de Encargos (CE). 

No decorrer das prospecções arqueológicas identificaram-se dezoito ocorrências 

patrimoniais, tendo sido apresentadas medidas de mitigação genéricas e específicas. Estas 

medidas foram incluídas no Tomo V - Cláusulas Ambientais a Integrar no Caderno de 

Encargos da Obra, que faz parte deste RECAPE. 

DIA C.60 - É de salientar que a execução dos trabalhos arqueológicos carece de autorização por 
parte do IPA, de acordo com o Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho e em 
conformidade com a Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro. 

O pedido de autorização para trabalhos arqueológicos foi enviado no dia 19 de Janeiro de 

2011, com a direcção científica de João Albergaria. 

• Paisagem 

DIA C.61 - Deverá ser dada particular importância à passagem dos traçados no vale do Ocreza 
pela sua reconhecida qualidade paisagística, de modo a restabelecer a estrutura e 
continuidade da paisagem nos locais onde for afectada, nomeadamente repondo os 
terraços dos olivais e a continuidade morfológica da encosta, bem como plantando 
oliveiras no topo dos taludes de escavação. No atravessamento do rio Ocreza, dados 
os valores paisagísticos em causa, especial cuidado se deverá ter com a 
estética/arquitectura da Ponte prevista. Deverão apresentar-se simulações visuais das 
situações mais sensíveis. 

A reposição possível da situação inicial, reconstituindo os terraços dos olivais bem como a 

plantação de oliveiras no topo dos taludes de escavação na envolvência do rio Ocreza 

encontra-se prevista no Projecto de Integração Paisagística, que constitui o Volume 9 do 

Projecto de Execução, a que acrescem as duas medidas integradas no Volume V – 

Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra (CE.45 e CE.46) que 
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reforçam a necessidade de limitar ao estritamente necessário a destruição da cobertura 

vegetal. 

Dada a sensibilidade do vale do Ocreza, foi realizado um estudo de visibilidades de forma  a 

avaliar o impacte que a ponte sobre o rio Ocreza introduzirá no território. Para este estudo 

foram efectuadas as bacias visuais das povoações na envolvência da futura ponte, e a bacia 

visual da própria ponte, de forma a determinar quais serão os observadores afectados pela 

construção desta infra-estrutura. 

Este estudo revelou que não existem focos de potenciais observadores afectados pela 

construção desta obra. A morfologia ondulada do território, aliada à meandrização do rio 

Ocreza no local onde será construído o viaduto, contribui para uma amplitude visual 

reduzida, determinando que esta intrusão não implique uma afectação visual significativa.  

Perante os resultados supra-referidos, considerou-se que realização das simulações visuais 

não seria necessária.   

DIA C.62 - Deverá assegurar-se uma melhor integração do traçado na paisagem, de modo a 
atenuar os impactes visuais e aumentar a capacidade de absorção das zonas 
atravessadas, garantindo o revestimento adequado dos taludes, em termos espaciais, 
temporais e de espécies a utilizar, devendo a escolha desta ser efectuada de acordo 
com a vegetação da região e as características do local onde se irão implantar. 

A implementação do Projecto de Integração Paisagística, Volume 9 do Projecto de 

Execução, pretende valorizar a paisagem, cuja qualidade ficará diminuída pela implantação 

do empreendimento e da execução da obra.  

O sucesso da implantação da vegetação, a renaturalização e estabilização das áreas 

degradadas e o enquadramento das novas ocorrências conduzirá à integração pretendida. A 

vegetação constitui assim um meio de valorização indispensável à integração da estrada na 

paisagem, e é criteriosamente seleccionada de forma a garantir o sucesso da intervenção. 

Na escolha das espécies o PIP teve em consideração as características da paisagem em 

que o projecto se insere e a ocupação actual do solo, de forma a não criar uma ruptura com 

a paisagem envolvente, promovendo sim a sua inserção. É portanto necessário no processo 

de selecção das espécies, o conhecimento das características edafoclimáticas, da 

vegetação paraclimácica, do elenco florístico da região e da ocupação actual do solo. Deste 
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modo aumentam-se as probabilidades de adaptação da vegetação e cumpre-se o objectivo 

pretendido, a recuperação da paisagem degradada. 

Assim, no Projecto de Integração Paisagística, privilegiou-se naturalmente a adopção de 

espécies adaptadas às condições edafo-climáticas, tendo sido seleccionadas para as 

plantações e sementeiras espécies que pertencem à flora paraclimácica da região, com 

especial destaque para as espécies Olea europaea var. sylvestris, Quercus faginea, 

Quercus suber e Quercus rotundifolia e foram plantadas tendo em consideração algumas 

recomendações feitas no Anexo I do Decreto-lei nº17/2009, de 14 de Janeiro, 

nomeadamente no que se refere ao afastamento das árvores entre si e ao afastamento da 

vegetação em relação às habitações e outros equipamentos, adoptadas a título preventivo. 

DIA C.63 - Dada a importância paisagística e ecológica dos fundos dos vales no contexto do 
território analisado, em particular por constituírem estreitos sistemas húmidos de 
aproveitamento agrícola com baixa expressão na área em estudo, nos locais em que 
forem interceptados pelo traçado, deverá ser definida uma faixa de protecção por 
forma a interferir o menos possível com aqueles sistemas. 

O Projecto Rodoviário prevê a transposição da ribeira de S. Gens e o rio Ocreza recorrendo 

a viadutos, pelo que o fundo dos vales e respectivas encostas serão preservados.  

Acrescem as duas medidas integradas no Volume V – Cláusulas Ambientais a integrar 

no Caderno de Encargos da obra (CE.45 e C.46) que reforçam a necessidade de limitar 

ao estritamente necessário a destruição da cobertura vegetal, preservando ao máximo a 

envolvente desta obra. 

As ribeiras do Estevês e do Peral, assim como o afluente da ribeira do Estevês, serão 

restabelecidos através de Passagens Inferiores Especiais, constituídas por obras de arte de 

grande dimensão que, para além de assegurarem a função de escoamento da linha de 

água, asseguram igualmente as funções de passagem agrícola e passagem de fauna, 

permitindo a circulação pedonal, do tráfego agrícola e da fauna em ambas as margens da 

linha e água. 

No Projecto de Integração Paisagística, Volume 9 do Projecto de Execução, houve um 

especial cuidado no revestimento e enquadramento das entradas das Passagens 

suprareferidas, recorrendo a espécies pertencentes à galeria ripícola, tendo como objectivo 
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potenciar simultaneamente a infiltração da água no solo e a sua utilização como passagem para 

a fauna.  

O Projecto de Integração Paisagística prevê ainda a reconstituição da vegetação ripícola 

das linhas de água e áreas afectadas pela construção das passagens e dos viadutos 

mencionados. 

DIA C.64 - Deverá proceder-se à reestruturação e reconstituição dos valores paisagísticos 
naturais, nomeadamente refazendo corredores ecológicos nos locais onde forem 
afectados com a plantação de espécies adequadas. 

O Projecto de Integração Paisagística, Volume 9 do Projecto de Execução, prevê a 

reconstituição dos sistemas ecológicos presentes, nomeadamente das matas ribeirinhas 

afectadas durante a construção da via e de grande importância na constituição dos 

corredores ecológicos locais. 

DIA C.65 - Deverá efectuar-se a modelação das superfícies dos locais sujeitos a terraplenagens, 
nomeadamente dos taludes e dos interiores dos nós, com o objectivo de estabelecer 
uma continuidade com o terreno natural, adoptando pendentes suaves. 

Relativamente às geometrias a adoptar para os taludes deste lanço do Projecto Rodoviário, 

o estudo Geológico Geotécnico, prevê inclinações que permitem a colocação de terra viva, 

essencial à integração pretendida no PIP. Existem, no entanto, situações pontuais em que 

não foram conseguidas pendentes razoáveis, onde serão adoptadas medidas de 

estabilização. Prevê-se a projecção de betão apenas nos taludes de escavação ao km 

0+250 e ao km 12+750.  

O revestimento, por vegetação, dos taludes resultantes da implementação do traçado em 

estudo, preconizado no Projecto de Integração Paisagística, Volume 9 do Projecto de 

Execução, estabelecerá a continuidade com o terreno natural pretendida. 

DIA C.66 - Deverá prever-se a constituição de barreiras vegetais nos locais em que o traçado 
passe perto de áreas sociais ou onde se prevejam potenciais receptores visuais. 

O Projecto de Integração Paisagística, Volume 9 do Projecto de Execução, prevê a 

constituição de cortinas arbóreas ou arbóreo-arbustivas nas faixas laterais sempre que se 

verifique a presença de habitações na sua proximidade, em especial quando em presença 
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de barreiras acústicas, de modo a reduzir o impacte visual destas estruturas sobre as 

habitações a proteger. 

DIA C.67 - Deverá promover-se à definição de um quadro de medidas cautelares, com vista à 
protecção e dissimulação dos locais em obra, designadamente estaleiros, áreas de 
empréstimo e de depósito de materiais. 

No Volume V – Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da obra 

foram integradas diversas medidas cujo objectivo é, por um lado, garantir a adequada 

localização dos estaleiros e outras áreas de apoio à obra em zonas pouco de pouca 

sensibilidade, nomeadamente o mais afastados possível dos núcleos urbanos, privilegiando 

as zonas degradadas e recomendando a dissimulação dos estaleiros com recurso a barreiras 

vegetais ou tapumes adequados (medidas CE.1 a CE.9).   

DIA C.68 - Cortinas de vegetação - sugere-se a instalação de cortinas arbóreas/arbustivas com 
espécies autóctones, em locais onde a estrada, não seja construída em escavação, 
por forma a minimizar o impacte visual imposto pelo tráfego e contribuir para diminuir 
a perturbação sobre a fauna de vertebrados superiores; esta medida terá ainda 
vantagens ao constituir também uma barreira à dispersão de vertebrados para a 
estrada, para além de outros aspectos; os locais próprios para colocar estas barreiras 
são os biótopos agrícolas, passagens sobre ribeiros e floresta aberta; esta medida 
deverá ser equacionada no Projecto de Execução, em particular na parte referente à 
Integração Paisagística. 

O Projecto de Integração Paisagística, Volume 9 do Projecto de Execução, prevê a 

constituição de cortinas arbóreas e arbóreo-arbustivas nas faixas laterais sempre que na 

presença de potenciais observadores, a estrada não seja construída em escavação ou não 

esteja integrada numa área florestal. 

As barreiras vegetais, preferencialmente de vegetação autóctone, propostas no PIP, 

pretendem para além de dissimular o impacte da infra-estrutura rodoviária no território, 

contribuir para a redução da mortalidade da fauna por atropelamento. 

A vegetação molda-se de forma a atingir diferentes objectivos no direccionamento dos 

animais. Implantada de forma a constituir uma sebe, a vegetação tanto assume o papel de 

estrutura de encaminhamento para as entradas das passagens de fauna, como se assume 

como obstáculo no acesso à estrada contribuindo para a redução dos atropelamentos. Estas 

cortinas têm ainda a capacidade de induzir a trajectória das aves a uma altura do solo 

evitando assim o risco de colisão com os veículos em circulação na via. 
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DIA C.69 - O Plano de Integração Paisagística deverá contemplar a recuperação dos taludes que 
venham a ser definidos, salientando-se as zonas onde serão necessárias intervenções 
estruturais nomeadamente o recurso a pregagens ou redes de pregagens e a redes 
metálicas 

A implementação do Projecto de Integração Paisagística pretende contribuir para a 

estabilidade dos taludes de escavação e de aterro através do revestimento vegetal, 

recorrendo à utilização de vegetação autóctone, de modo a assegurar uma rápida cobertura 

do solo, contribuindo quer para a minimização do impacte visual decorrente da implantação 

da via, quer para a minimização de eventuais problemas de erosão. 

Também consta no Projecto de Integração Paisagística um quadro, adaptado do Estudo 

Geológico e Geotécnico, onde se identificam os taludes onde se preconiza medidas 

especiais de estabilização, como é o caso das pregagens e das redes metálicas. 

DIA C.70 - Implementação de um projecto adequado de recuperação e enquadramento 
paisagístico, recorrendo às espécies vegetais autóctones locais e que restabeleça o 
equilíbrio da área envolvente à estrada, das áreas de estaleiro e de depósito e 
empréstimo de materiais, tão cedo quanto possível. 

De acordo com o Volume I - Cláusulas Gerais e Técnico–Administrativas da EP, Estradas de 
Portugal, S.A., mais concretamente como o ponto 7.9.13.3 “Após o término da obra, o 
Empreiteiro deverá assegurar a reposição, a integração e a recuperação florística da área 
afecta à obra” implementando quer as medidas previstas no RECAPE, quer os Projectos de 
Medidas de Minimização, onde se inclui o Projecto de Integração Paisagística que 
constitui o Volume 9 do Projecto de Execução. 

A implementação do Projecto de Integração Paisagística pretende valorizar a paisagem, 
cuja qualidade ficará diminuída pela implantação do empreendimento e da execução da 
obra. O sucesso da implantação da vegetação, a renaturalização e estabilização das áreas 
degradadas e o enquadramento das novas ocorrências conduzirá à integração pretendida.  

A vegetação constitui um meio de valorização indispensável à integração da estrada na 
paisagem, e é criteriosamente seleccionada de forma a garantir o sucesso da intervenção. 
Na escolha das espécies o PIP teve em consideração as características da paisagem em 
que o projecto se insere e a ocupação actual do solo, de forma a não criar uma ruptura com 
a paisagem envolvente, promovendo sim a sua inserção. É portanto necessário no processo 
de selecção das espécies, o conhecimento das características edafoclimáticas, da 
vegetação paraclimácica, do elenco florístico da região e da ocupação actual do solo. Deste 
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modo aumentam-se as probabilidades de adaptação da vegetação e cumpre-se o objectivo 
pretendido, a recuperação da paisagem degradada. 

Assim, no Projecto de Integração Paisagística privilegiou-se naturalmente a adopção de 
espécies adaptadas às condições edafo-climáticas, tendo sido seleccionadas para as 
plantações e sementeiras espécies que pertencem à flora paraclimácica da região, com 
especial destaque para as espécies Olea europaea var. sylvestris, Quercus faginea, 
Quercus suber e Quercus rotundifolia e foram plantadas tendo em consideração algumas 
recomendações feitas no Anexo I do Decreto-lei nº17/2009, de 14 de Janeiro, 
nomeadamente no que se refere ao afastamento das árvores entre si e ao afastamento da 
vegetação em relação às habitações e outros equipamentos, adoptadas a título preventivo. 

4.4.1.4  -  Programas de Monitorização 

DIA D.1 - Os programas de monitorização deverão ser reformulados/readaptados de acordo com 
a apreciação efectuada no Parecer da CA. 

O Plano Geral de Monitorização, que constitui o Tomo IV do RECAPE, os planos de 

monitorização dos Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Sistemas Ecológicos e Qualidade 

do Ar desenvolvidos atendendo ao recomendado no Parecer da Comissão de Avaliação.  

A elaboração dos Programas de Monitorização foi efectuada tendo em consideração a 

legislação actual, nomeadamente o Decreto de Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio com a última 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º197/2005, de 8 de Novembro, e a Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril.  

• Recursos Hídricos 

DIA D.2 - O ElA apresenta um plano de Monitorização dos Recursos Hídricos, o qual deve ser 
implementado após a integração das seguintes observações: 

 O plano de monitorização deverá ter início antes do começo das obras, de forma 
a constituir a situação de referência da zona. 

 Além dos parâmetros referidos deve também ser incluído o crómio, o níquel e o 
ferro. 

 Em relação às águas subterrâneas além dos aspectos referidos, devem também 
ser caracterizados os aspectos quantitativos, bem como a direcção do fluxo. 

 Em termos de periodicidade de obra, a monitorização das águas subterrâneas 
deve ser trimestral. 

Todas estas recomendações foram atendidas no Plano de Monitorização dos Recursos 

Hídricos, apresentado no Tomo IV do RECAPE - Plano Geral de Monitorização. 
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DIA D.3 - O Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos deverá ser detalhado em fase de 
projecto de execução. 

No Tomo IV do RECAPE - Plano Geral de Monitorização apresenta-se o Plano de 

Monitorização dos Recursos Hídricos detalhado de acordo com o solicitado. 

DIA D.4 - O Relatório dos resultados deverá ser enviado logo após a campanha e não 
anualmente como referido no ElA. 

Esta recomendação foi integrada no Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos, 

apresentado no Tomo IV do RECAPE - Plano Geral de Monitorização. 

• Ruído 

DIA D.5 - O plano de monitorização deverá dar cumprimento ao disposto na portaria nº 
330/2001, de 2 de Abril e deverá ter em conta as recomendações do Instituto do 
Ambiente, em documento datado de Fevereiro de 2003, sob o título "Directrizes para a 
Elaboração de Planos de Monitorização de Ruído de Infra-Estruturas Rodoviárias e 
Ferroviárias", disponível em www.iambiente.pt. Salienta-se que, o plano de 
monitorização deverá prever a realização de campanhas, sempre que se verifiquem 
alterações significativas dos factores que determinam a emissão e propagação de 
ruído, nomeadamente, aumentos do volume de tráfego, ou de percentagem de 
veículos pesados, de velocidade, alteração do tipo de pavimento, ou reclamações. 

O Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, apresentado no Tomo IV do RECAPE - 

Plano Geral de Monitorização, foi desenvolvido atendendo ao recomendado no 

Regulamento Geral do Ruído (anexo ao Decreto-lei n.º9/2007 de 17 de Janeiro e rectificado 

pela Declaração de Rectificação n.º18/2007 de 16 de Março), tendo-se ainda considerado 

as recomendações patentes na presente medida da DIA. 
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5  -  CONCLUSÕES 

Ao longo do presente RECAPE foi verificada a conformidade ambiental do Projecto de 
Execução do Lote 7 com os critérios estabelecidos na DIA, Parecer da Comissão de Avaliação 
e Relatório de Consulta Pública do Projecto do IC8 – Proença-a-Nova / IP2. 

De modo a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA, Parecer da CA, e no EIA, 
procedeu-se à reanálise de impactes para os descritores mais relevantes, nomeadamente 
Recursos Hídricos, Sistemas Ecológicos, Ambiente Sonoro, Património e Paisagem.  

Foi ainda efectuada uma análise das alterações ocorridas no traçado desde a fase de 
Estudo Prévio até à actual fase de Projecto de Execução, acompanhada da respectiva 
justificação técnica, seguida de uma análise ambiental integrada, que incidiu 
especificamente sobre a área onde se verificaram as alterações no traçado.  

O RECAPE apresenta um Plano Geral de Monitorização, que integra os Programas de 
Monitorização de Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos), do Ambiente Sonoro, 
Sistemas Ecológicos e Qualidade do Ar. 

Por último, o RECAPE propõe um conjunto de cláusulas ambientais que irão ser integradas 
no Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo empreiteiro e assim 
minimizar alguns impactes ambientais previstos, as quais estão sistematizadas no Tomo V - 
Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos d Obra. Este tomo integra 
ainda um desenho de Condicionantes à Implantação de Estaleiros e outras Infra-
estruturas de Apoio de Obra, onde foram cartografadas as condicionantes legais e/ou 
áreas sensíveis identificadas na envolvente ao traçado, relativamente às quais deverá haver 
um especial cuidado no decurso da obra, sistematizando-se para cada caso as medidas de 
minimização (CE.x) aplicáveis.  

São ainda propostas as directrizes para o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, 
que tem como principal objectivo garantir a aplicação em obra dos pressupostos ambientais 
estabelecidos no RECAPE.  

Pelo exposto, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase do projecto, as 
medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, o 
Projecto de Integração Paisagística, a implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental da Obra e o Plano Geral de Monitorização Ambiental, ajustam-se e evidenciam a 
conformidade do Projecto de Execução do Lote 7 com as condições estabelecidas na DIA. 




