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IC8 - LANÇO PROENÇA-A-NOVA / IP2 

 

ESTUDO PRÉVIO 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

ADITAMENTO 1 

 

1 - INTRODUÇÃO 

O presente documento visa dar resposta ao pedido de elementos adicionais solicitados pela 
Comissão de Avaliação (CA), no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) relativo ao Lanço Proença-a-Nova/IP2 do Itinerário Complementar nº8 (IC8),  em fase de 
Estudo Prévio, conforme indicado no ofício do Instituto do Ambiente refª 2724/04/SACI-DAIA-
8703, de 04-08-05. 

2 - RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

A fim de facilitar a compreensão dos esclarecimentos adiante apresentados, indicam-se em 
cada ponto subsequente a informação adicional solicitada pela C.A., em itálico, seguida da 
correspondente resposta. 

2.1 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Fundamentar o Abandono das Oito Combinações de Soluções Alternativas 

a) Aspectos técnico-económicos 

Para a selecção das combinações de traçados a analisar no Estudo Prévio, recorreu-se a uma 
Avaliação Multicritério dos aspectos técnicos e económicos. As considerações de índole 
ambiental encontram-se na alínea b) deste item. 
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Os pressupostos utilizados foram os seguintes: 

♦ Definidos os critérios de avaliação, estes são ponderados estabelecendo-se os pesos 
dos mesmos em percentagem proporcionalmente ao peso global de todos eles, que no 
caso é 100%. 

♦ Ao valor óptimo foi atribuída a pontuação 5 e ao valor péssimo a pontuação 1. 

Os valores intermédios foram calculados pela Interpolação de Lagrange. 

O método permite ponderar adequadamente cada critério utilizado e eliminar a possível 
subjectividade. Para isso realizou-se uma análise de sensibilidade variando os pesos de cada 
critério considerado. 

As alternativas seleccionadas foram propostas como sendo as que reúnem o maior número de 
requisitos ou as que têm vantagens sobre outras, e por isso deviam ser desenvolvidas no 
Estudo Prévio. 

As variáveis escolhidas sob o ponto de vista técnico e económico para o presente estudo 
foram: 

♦ Balanço das terraplenagens (volume de escavação deduzido do aterro), com um peso 
de 30%. 

♦ Custo das obras de arte correntes (Passagens Superiores, Passagens Inferiores e 
Passagens Agrícolas) e obras de arte especiais (Viadutos e Pontes sobre o Rio Ocreza 
e a ribeira do Peral), com um peso de 20%. 

♦ Número de Passagens Hidráulicas, com um peso de 10%. 

e 

♦ Custo de construção de cada solução, com um peso de 40%. 

Da análise dos Quadros apresentados no Anexo 1 tiraram-se as seguintes conclusões: 

As melhores combinações são as combinações 3, 7, 8 e 10, que foram por isso incluídas no 
Estudo Prévio. 

Entre as dez combinações estudadas estão quatro com má pontuação, que são: 

Combinação 1 - composta pela solução A na sua totalidade. 

Combinação 2 - composta pela solução B na sua totalidade. 
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Estas combinações foram necessariamente incluídas, por constituírem os corredores principais. 

Combinação 4 - composta pelas soluções B-B2-B 

Esta combinação foi incluída principalmente por dois aspectos. O primeiro, porque se julgou ser 
interessante mostrar a diferença entre as três combinações 2,3 e 4 (B, B-B1-B, B-B2-B). O 
segundo aspecto prende-se com a intenção de se mostrar o resultado de uma combinação que 
incluísse a alternativa B2, embora seja uma alternativa bastante má do ponto de vista técnico, 
pois tem diversas desvantagens, tais como: 

♦ um viaduto a mais que a solução B e a solução B1; 

♦ a ponte sobre o Rio Ocreza, tendo um grande viés, será de difícil construção e será 
bastante mais cara do que as pontes das soluções B e B1; 

♦ esta alternativa exige a construção de obras de contenção numa extensão aproximada 
de 1 km, o que a fará encarecer. 

Combinação 5- composta pelas soluções A-AB1-B 

Esta combinação foi escolhida em detrimento das soluções 11 e 12 (troço comum AB1), pois 
embora estas tenham uma pontuação global mais alta, têm um custo total mais elevado e uma 
afectação da drenagem igualmente elevada, o que nos levou a abandonar as referidas 
soluções e optar pela combinação 5. 

De entre as oito combinações que não foram incluídas existem cinco com uma pontuação má, 
que por si só justifica o seu abandono. 

Existem ainda três combinações que não foram incluídas, embora tenham um valor de 
pontuação na sua globalidade mais alto, são elas: 

Combinação 13 - composta pelas soluções A-AB1-B-B2-B 

Combinação 14 - composta pelas soluções A-AB1-B-B2-B-BA2-A 

Estas combinações têm incluída a alternativa B2 que, como foi dito anteriormente, tem diversos 
inconvenientes. Como se optou por incluir apenas uma combinação onde entrasse esta 
alternativa, estas duas foram excluídas. 

Em termos de terraplenagens, ambas têm um grande volume de terras a movimentar tendo um 
grande volume de escavação e um grande volume de aterro. O volume excedentário também é 
elevado, com o consequente impacte ambiental nas zonas de depósito. 
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Para além destes factores, a combinação 13 é muito semelhante à combinação 6 e a 
combinação 14 é semelhante à 7. Como as comb. 6 e 7 não entram com a alternativa B2, 
resultam melhores do ponto de vista técnico e económico. 

As combinações 13 e 14 têm ainda o inconveniente de serem mais extensas do que as 
restantes, como se pode observar no quadro 2 do Anexo 1. 

Combinação 15 - composta pelas soluções A-AB2-B 

Esta combinação não foi incluída devido a grande parte do seu traçado ser sobre a solução A, 
que é uma solução desfavorável por várias razões, entre elas: 

♦ entre os km 5+500 e 11+000 interpõe-se entre diversas povoações, como Pedra do 
Altar, Estevês, Junceira, Peral e Vale da Mua, criando um efeito de barreira entre elas; 

♦ atravessa por quatro vezes a EN241, tornando-se uma solução mais onerosa. 

b) Aspectos Ambientais

As combinações de traçados que não foram consideradas no Estudo Prévio são as indicadas 
nos Quadros do Anexo 1, com a numeração de 11 a 18. 

As combinações 11, 12 e 16 foram excluídas do Estudo Prévio porque, no essencial, 
incorporam, tal como a combinação 9, um trecho comum BA1-A que, do ponto de vista 
ambiental, apresenta as seguintes desvantagens principais: 

♦ interpõe-se entre as localidades de Junceira, Peral e Vale da Mua, originando um efeito 
de barreira entre elas; 

♦ pode originar impactes no ambiente sonoro, em virtude de se aproximar de alguns 
locais com uso sensível ao ruído; 

♦ é susceptível de provocar a diminuição das condições de habitabilidade nos referidos 
aglomerados habitacionais, implicando assim maior incomodidade para a população; 

♦ pode afectar, ainda que de forma indirecta, um elemento do património cultural 
(cruzeiro), localizado entre as povoações de Junceira e Peral, junto ao km 9+050 do 
trecho da solução A. 

Estas incidências, conjugadas com a avaliação dos aspectos técnico-económicos atrás 
apresentada, levou à decisão de reter no Estudo Prévio apenas a combinação 9 e abandonar 
aquelas três combinações. 
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As combinações 13,14 e 17 incluem, tal como a combinação 4, um troço comum constituído 
pela alternativa B2 que, em termos ambientais, se mostra desfavorável principalmente pelos 
seguintes motivos: 

♦ desenvolve-se numa zona de relevo muito acidentado, o que implica a realização de 
grandes movimentações de terras e, por consequência, impactes geomorfológicos, 
paisagísticos e sobre a REN que se consideram significativos; 

♦ afecta a albufeira de Pracana e a respectiva zona de protecção numa extensão 
apreciável (mais 800m aproximadamente do que a alternativa B1 e a solução B), bem 
como áreas de olival delimitadas em PDM, existentes nas encostas do vale do Ocreza. 

Considerando estes efeitos ambientais e ainda as razões técnico-económicas mencionadas na 
alínea a), optou-se por considerar no Estudo Prévio somente a combinação 4 e preterir as 
restantes combinações que incluíssem a alternativa B2. 

Quanto às combinações 15 e 18, estas são na sua quase totalidade coincidentes com os 
traçados das combinações 1 e 2, respectivamente, diferindo destas apenas no troço final onde 
se processa a ligação ao nó de Perdigão do IP2. 

Atendendo a que aquelas combinações não apresentam, em termos ambientais, vantagens ou 
desvantagens dignas de registo relativamente às combinações 1 e 2, decidiu-se considerar no 
Estudo Prévio apenas estas combinações, visto que constituem as soluções-base do lanço do 
IC8 em análise. 

2.2 - RECURSOS HÍDRICOS 

Legendar o Desenho nº 0877-EP-60-0403-004 - Principais linhas de água e bacias, referindo o 
que representam as diferentes cores. Convém ter em conta que os festos não constituem 
linhas fechadas, como acontece na ribeira de Perdigão. 

Apresenta-se no Anexo 2 uma nova versão do referido Desenho, contendo a legenda 
solicitada.  
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2.3 - OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO 

Explicitar se na área dos corredores em análise ocorreram incêndios e se for caso disso, 
deverá ser delimitada a sua área e apresentada a sua caracterização. 

No período em que decorreu a elaboração do EIA, não se registou a ocorrência de qualquer 
incêndio florestal nas áreas das freguesias de Proença-a-Nova, Peral e Fratel atravessadas 
pelos corredores em análise. 

Contudo, segundo a informação fornecida pela Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, o 
território da freguesia de Fratel foi palco, no Verão de 2003, de um incêndio de grandes 
proporções, que veio a atingir uma área onde se prevê implantar o lanço do IC8 em análise, 
designadamente a zona situada a Sul da localidade de Perdigão e a Leste de Vale de Figueira 
e Marmelal. 

Esta área encontrava-se na ocasião ocupada predominantemente por pinhais, que coexistiam 
com alguns eucaliptais, matos e culturas agrícolas. 

No Anexo 3 mostra-se a área da freguesia de Fratel atingida pelo incêndio ocorrido em 2003. 

Quanto às freguesias de Proença-a-Nova e Peral, não se registou em 2003 nem no corrente 
ano qualquer incêndio nas áreas que são atravessadas pelos corredores viários em estudo, de 
acordo com a informação dada pelo Gabinete Técnico da Câmara Municipal de Proença-a-
Nova. 

2.4 - AMBIENTE SONORO 

i)  O EIA refere a existência de receptores sensíveis (casas com utilização habitacional), por 
exemplo, entre o km 8+100 e o km 8+500, entre outros, para os quais não foi efectuada 
uma caracterização da situação de referência. Contudo, é referido na Avaliação de 
Impactes, para o troço acima referido, que “nas medições acústicas realizadas nas zonas 
próximas dos vários traçados alternativos verificou-se que o ambiente sonoro é 
sossegado”. Pelo exposto, a caracterização da situação de referência deve indicar os 
níveis sonoros registados nos receptores existentes; 

A metodologia de caracterização acústica em sede da situação de referência cumpriu os 
princípios da Norma Portuguesa NP-1730, com o objectivo de caracterizar o ambiente sonoro 
representativo em períodos de referência, através de amostras temporais e espaciais.  

 
877/PRNA - IC8 - LANÇO PROENÇA-A-NOVA / IP2. ESTUDO PRÉVIO. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO 1.  

6



COBA  
 

Pelo exposto, foram seleccionados diversos locais onde foram tomadas as medidas acústicas, 
tendo em conta (i) a respectiva proximidade aos traçados propostos e (ii) a sua sensibilidade 
ao ruído, de forma a contemplar a globalidade das situações sensíveis vizinhas dos traçados e 
monitorados os ambientes sonoros existentes. 

ii) Apresentar as previsões de níveis sonoros para cada um dos receptores analisados, quer 
para o período diurno quer para o período nocturno; 

Os níveis sonoros gerados pela circulação rodoviária dependem das características da estrada, 
das cotas dos terrenos envolventes e da localização dos usos do solo relativamente à via em 
estudo. A energia sonora em cada local resulta de fenómenos múltiplos de radiação, reflexão 
no solo e nos objectos, absorção na atmosfera, nos pavimentos e nos terrenos, difracção nos 
objectos e outros de menor importância. 

O EIA referente ao Lanço do IC8 entre Proença-a-Nova e o IP2 foi realizado em fase de Estudo 
Prévio. Como tal, teve como principais objectivos (i) a caracterização do ambiente sonoro 
representativo em períodos de referência (ii) a comparação dos impactes gerados por cada 
alternativa proposta, (iii) a escolha da melhor alternativa em termos de afectação do ambiente 
sonoro e (iv) alertar para eventuais problemas que poderão exigir correcções em fase de 
Projecto de Execução.  

Deste modo, somente após a selecção do traçado definitivo, e com base no respectivo 
desenvolvimento e na definição rigorosa das cotas do terreno envolventes da via, será 
possível, na fase de Projecto de Execução, a apresentação dos níveis sonoros expectáveis em 
cada receptor, nos dois períodos de referência. 

iii) De acordo com o EIA “...as soluções e tipologias mais adequadas, do tipo protecção local 
ou contínua, só poderão ser definidas com base nos elementos do Projecto de Execução”. 
Contudo, tendo em conta que se prevê o incumprimento dos limites regulamentados para o 
período nocturno, considera-se que o EIA deverá ser conclusivo relativamente à viabilidade 
do projecto em termos de cumprimento dos limites definidos no nº 3 do Artº 4º do Regime 
Legal sobre a Poluição Sonora (constante do DL nº 292/2000, de 14 de Novembro), 
indicando, para o efeito, a eficácia das medidas acústicas na redução dos níveis sonoros 
em causa, para valores que garantam o cumprimento dos limites legais, quer ao nível do 
piso térreo quer ao nível dos pisos superiores dos edifícios. 

Na linha de raciocínio anterior, apenas após a selecção do traçado definitivo, e com apoio no 
respectivo desenvolvimento, na definição rigorosa das cotas do terreno envolventes da via e no 
estudo de tráfego final, em fase de Projecto de Execução, será possível definir o tipo de 
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medidas minimizadoras do ruído a adoptar com vista ao integral cumprimento da legislação em 
vigor e indicar o ano a partir do qual será necessária a sua adopção. 

As medidas de minimização do ruído a adoptar poderão ser do tipo: (i) barreiras acústicas, (ii) 
utilização de pavimento poroso (iii) alteração de algum talude (por ex., por modificação da 
rasante da estrada ou da geometria do talude). 

2.5 - COMPONENTE SOCIAL 

Apresentar dados mais recentes (2001) para os Quadros 4.11.13, 4.11.18, 4.11.19 e 4.11.23. 

Conforme solicitado, apresentam-se seguidamente os referidos Quadros com os dados 
actualizados segundo os resultados definitivos do Censos 2001, publicados pelo INE. 

Quadro 4.11.13 - Taxa de Actividade, Taxa de Desemprego e Repartição da População Activa por 
Sectores de Actividade, em 2001 

Unidade Territorial População 
Activa Total Primário Secundário Terciário Taxa de 

Actividade 
Taxa de 

Desemprego 
Portugal 4990208 5,0 35,1 59,9 48,2 6,8 

Região Centro 805636 6,7 38,7 54,6 45,2 5,7 
Beira Interior Sul 32371 9,2 31,7 59,1 41,4 6,0 

Vila Velha de Rodão 1492 11,5 35,6 52,9 36,4 6,4 
Pinhal Interior Sul 16740 17,6 34,4 48,0 37,4 5,9 
Proença-a-Nova 3460 12,3 40,0 47,7 36,0 6,6 

Fonte: INE, Censos 2001 

Quadro 4.11.18 - População Residente Segundo Grandes Grupos Etários, em 2001 

Unidade Territorial 0-14 anos 15 a 64 anos 65 e mais anos 
Proença-a-Nova 12,2 57,7 30,1 
Proença-a-Nova 15,4 62,6 22,0 

Peral 12,9 59,2 27,9 
Vila Velha de Rodão 7,7 52,1 40,2 

Fratel 7,5 41,8 50,7 
Fonte: INE, Censos 2001 

Quadro 4.11.19 - Índice de Dependência de Jovens, Índice de Dependência de Idosos, Índice de 
Dependência Total e Índice de Envelhecimento nos concelhos e freguesias em análise, 2001 

Unidades Territoriais 
Índice de 

Dependência de 
Jovens 

Índice de 
Dependência de 

Idosos 

Índice de 
Dependência Total 

Índice de 
Envelhecimento 

Proença-a-Nova 21,2 52,1 73,4 245,5 
Proença-a-Nova 24,6 35,2 59,8 143,1 

Peral 21,7 47,1 68,9 216,7 
Vila Velha de Rodão 14,7 77,0 91,8 522,5 

Fratel 17,9 121,1 139,0 675,4 
Fonte: INE, Censos 2001 
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Quadro 4.11.23 - População Residente segundo a Instrução e Taxa de Analfabetismo, em 2001 

Unidade Territorial População 
residente 

Analfabetos 
com 10 ou 
mais anos 

Ensino 
Básico 

Ensino 
Secundário

Ensino 
Médio e 
Superior 

Taxa de 
Analfabetismo 

Proença-a-Nova 9610 19,0 59,3 11,1 6,7 20,5 
Proença-a-Nova 4675 12,0 58,3 14,4 9,4 13,3 

Peral 792 20,2 61,2 9,2 3,8 21,8 
Vila Velha de Rodão 4098 19,1 64,2 8,4 5,0 20,0 

Fratel 760 22,5 65,4 4,6 3,7 23,6 
Fonte: INE, Censos 2001 

2.6 - PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

i) Apresentar dados mais recentes para o Quadro 4.12.1; 

Os dados actualizados para o mencionado Quadro, conforme os resultados definitivos do 
Censos 2001 do INE, são os seguintes: 

Quadro 4.12.1 - População Residente em Lugares com 2 000 ou Mais Habitantes, em 2001 

População Residente em Lugares com 2 000 ou 
Mais Habitantes. Unidades Territoriais População Residente (2001)

número % 
Região Centro 1782178 546952 30,7 

Pinhal Interior Sul 44803 4407 9,8 
Proença-a-Nova 9610 2223 23,1 
Beira Interior Sul 78123 37281 47,7 

Vila Velha de Rodão 4098 0 0,0 
Fonte: INE, Censos 2001 

ii) Na eventualidade da existência de perímetros florestais a interceptar pelos diversos 
corredores em análise, deverão os mesmos ser caracterizados; 

Os corredores em análise não interceptam qualquer perímetro florestal, de acordo com a 
informação colhida durante a elaboração do EIA e agora reconfirmada junto da D.G. dos 
Recursos Florestais. 

iii) As áreas classificadas como REN, a interceptar pelos diversos corredores em análise, 
deverão ser apresentadas por ecossistema. 

As áreas integrantes da REN dos municípios de Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão 
encontram-se representadas no EIA em apreço, designadamente no Tomo 4.2 - Anexos, Parte 
2 - Extractos de Cartografia dos PDM. Nesta cartografia foram inscritos os traçados dos 
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corredores viários em estudo, de modo a facilitar a identificação dos ecossistemas que poderão 
ser interceptados pelos mesmos. 

No quadro seguinte indica-se a afectação das áreas de REN pelas soluções de traçado 
estudadas, por ecossistema, calculada a partir das medições efectuadas sobre aquela 
cartografia e expressa em percentagem da extensão total da solução que intercepta o 
ecossistema em causa. 
 

Ecossistema Interceptado Solução  
Proposta e Extensão Áreas com  

Risco de Erosão (%) 
Cabeceiras de  

Linhas de Água (%) 
Albufeira e  

Faixa de Protecção (%) 
Solução A - 16 103 m 15 24 2,5 
Solução B - 16 346 m 19 18 5 

Alternativa B1 - 5 281m 20 - 13 
Alternativa B2 - 5 959 m 35 - 18 
Ligação BA1 - 1 562 m 13 - - 

Da análise deste quadro, infere-se que  

♦ os ecossistemas a interceptar são predominantemente áreas com risco de erosão e 
cabeceiras de linhas de água; 

♦ a solução A afecta sobretudo cabeceiras de linhas de água, enquanto que a solução B 
atravessa sensivelmente as mesmas extensões de áreas com risco de erosão e 
cabeceiras de linhas de água; 

♦ as alternativas B1 e B2, bem como a ligação BA1, interferem principalmente com áreas 
com risco de erosão. 

As restantes ligações entre os corredores viários estudados não afectam qualquer área de 
REN, pelo que não constam no quadro anterior. 

 

Lisboa, 14 de Outubro de 2004 
 

Pela COBA 

  

  

Viriato Mendes 
Coordenador do EIA 

J. Brito do Ó 
Chefe do Projecto 
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