
PROJECTO "IC5 -NOZELOS (IP2) I MIRANDA DO DOURO (DUAS IGREJAS)"

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

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

Projecto "IC5 -Nozelos (IP2) I Miranda do Douro (Duas Igrejas)", em fase de estudo

prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável para o:

.Troço 1 -à solução 1;

.Troço 2 -à Solução 2;

.Troço 3 -à Solução 2;

.Troço 4 -à Solução 1;

.Troço 5 -à Solução 1;
I

condicionada:

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

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

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

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

c) À execução dos Estudos e Alterações de projecto constantes do Anexo à presente DIA;

d) À implementação das medidas de minimização e programas de monitorização e à

realização de estudos constantes do anexo à presente DIA.

2. A apreciação do referido na alínea c) do n° 1 deve ser efectuada pela Autoridade de AIA,

previamente à emissão, pela entidade competente, da autorização do referido projecto de

execução.

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

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

10 de ,Janeiro de 2006
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ANEXO À DIA DO PROJECTO

PROJECTO "IC5 -NOZELOS (IP2) I MIRANDA DO DOURO (DUAS IGREJAS)"

Reformulação do Nó com o IP2, de acordo com o traçado aprovado no âmbito do

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Estudo Prévio do IP2 -Vale

Benfeito/Ponte do Sabor, e de forma a não provocar a ocorrência de impactes negativos ao

nível da ocupação do solo, sócio-economia e na captação hidrotermal das Águas de Bem

Saúde.

Articulação do traçado da Solução 2 do Troço 3, com a Solução 1 do Troço 4.

Demonstração, na fase de RECAPE, do cumprimento das condicionantes impostas pela

Direcção-Geral de Geologia e Energia relativamente à afectação do perímetro de protecção

alargado da captação hidrotermal das Águas de Bem Saúde, nomeadamente que:

.Não sejam utilizados explosivos, técnicas ou produtos que alterem as características

hidráulicas e fisico-químicas do sistema aquífero hidromineral.

.Seja dada particular atenção à escorrência de águas superficiais da via rápida, de forma

a garantir a efectiva protecção do recurso.

.Os trabalhos na zona alargada sejam devidamente acompanhados pelo Director

Técnico de exploração do recurso, pelo que, para tal, deverá ser dado, atempadamente,

conhecimento à concessionária (Compal-Companhia Produtora de Conservas

Alimentares, AS) do início dos tr~balhos.

Apresentação de soluções técnicas de traçado para a Sol,ução 2, entre os km 12+000 e

20+500 e os km 42+000 e 43+000, de forma a minimizarem-se as grandes dimensões dos.

aterros e escavações propostas, quer recorrendo ao aumento de viadutos, quando

possível, quer recorrendo à introdução de túneis, quando o substrato geológico o permita.

Deverão ser apresentadas Soluções construtivas que reduzam a interferência com as

zonas de lameiro, devendo ser avaliada a construção de viadutos (nomeadamente entre os

km 79+200 a 79+260) ou de passagens agrícolas abobadadas nas zonas onde essa

afectação é mais significativa.

Estudo da distribuição dos habitats naturais existentes no Planalto Mirandês,

nomeadamente os que são de pequena dimensão e sem expressão cartográfica, como os

charcos temporários mediterrânicos (3170) e as subestepes de gramíneas e anuais da



.

Thero-Brachypodietea (6220). O Projecto de Execução deverá evitar a afectação destes

habitáts, ou minimizar o respectivo impacte.

Estudo específico para detectar a existência de abrigos de morcegos na zona envolvente

ao corredor escolhido, tanto cavernícolas como florestais. Este estudo também permitirá

definir medidas de minimização específicas para esta espécie, se necessário, que não

estão contempladas no ElA.

Estudo da localização das. principais colónias de Microtus cabrerae, de forma a ser

perceptível o modo como serão afectadas pela construção do IC5. Este estudo, também,

permitirá definir medidas de minimização específicas para esta espécie, se necessário, que

não estão contempladas no ElA.

Análise dos impactes negativos previstos sobre as actividades económicas, nomeadamente

sobre a agricultura e respectiva proposta de medidas de minimização.

Em termos de Património:

.Mamoas de Pena Mosqueira -Relocalização dos monumentos e posterior definição do

traçado por forma a evitar a sua afectação. Vedação dos monumentos, em fase de

obra, para evitar que pessoal e maquinaria afectos à obra circulem nas sua imediações

provocando danos. Interdição da área para depósito e empréstimo de solos.

.Via Romana -Ripagem do traçado para o limite do corredor por forma a reduzir a sua

afectação. Nos pontos de sobreposição deverão ser adoptadas soluções de passagens

desniveladas, por forma a manter a integridade e preservação da Via Romana enquanto

estrutura e percurso em uso. Em toda a extensão em que o traçado do IC5 margina a

Via Romana deverá, também, ser efectuado o tratamento paisagístico do novo eixo

rodoviário, por forma a minorar o seu impacte visual, através de uma adequada

integração na paisagem envolvente.

.Casal Agrícola de Lagoa -Delimitação da área de dispersão de vestígi.os e posterior

definição do traçado por forma a evitar a sua afectação. Caso se verifique a sua

afectação deverão realizar-se sondagens arqueológicas.

À implementação das Medidas de Minimização propostas pela CA e pelo ElA.

À implementação dos Planos de Monitorização propostos pela CA e pelo ElA..
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CLIMA E METEOROLOGIA

Do ElA:

.Substituição dos aterros previstos por viadutos, nas situações em que se associam

impactes microclimáticos muito significativos.

GEOLOGIA. GEOMORFOLOGIA E SOLOS

Do ElA:

.Minimização do intervalo de tempo entre a preparação do terreno e a construção.

.O planeamento da utilização de explosivos deve atender às características geológicas do

maciço e às condições de segurança da escavação e zonas adjacentes, devendo este

aspecto ser alvo de análise mais detalhada.

.De acordo com o recomendado nó Estudo Geológico e Geotécnico do projecto, terá que vir

a ser estudado, relativamente a Solução 2, que apresenta escavações de grandes

dimensões entre o km 15 e 20, a possibilidade de desenvolver soluções técnicas mais

ajustadas a esta realidade complexa. Estas soluções poderão contemplar a admissão de

características geométricas mais restritas no traçado, de modo a permitir um meihor

ajustamento ao terreno e, consequentemente, uma diminuição da altura das escavações.

Complementar~ente, a diminuição da altura das escavações poderá ser conseguida

também à custa de acréscimos da extensão dos viadutos.

.A circulação de pessoal, veículos e máquinas terá que limitar-se, em redor do estaleiro,

acessos e frente de obra, de modo a evitar-se a compactação de terrenos limítrofes.

.A desmatação terá que ser limitada às áreas de intervenção estrita, delimitadas por meio

de piquetagem.

.Após a conclusão dos trabalhos, os solos das áreas não pavimentadas do estaleiro e/ou de

circulação de veículos e máquinas, devem ser revolvidos de modo a serem

descompactados e arejados, reconstituindo assim, na medida do possível a sua estrutura e

equilíbrio.

.Durante a construção do empreendimento, os trabalhos devem ser conduzidos de forma a

reduzir ao mínimo o período em que os solos ficam descobertos, procedendo-se à

colocação de estruturas que retenham sedimentos (muros de pedra ou de betão) sempre

que tal se revelar necessário.
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.
As terras vegetais de boa qualidade devem ser separadas das restantes, tendo em vista a

sua eventual utilização posterior.

As terras sobrantes devem ser conduzidas a locais de deposixão devidamente licenciados

para o efeito, devendo ser evitados locais de interesse geológico, locais

geomorfologicamente instáveis e áreas afectas à RAN e REN. A deposição de terras em

pedreiras ou areeiros abandonados, ou na cobertura de aterros sanitários, poderão

constituir soluções a considerar.

Na eventualidade de recurso a materiais de empréstimo, caso existam e reúnam as

condições adequadas, deve ser dada preferência à exploração de áreas de extracção

actualmente em funcionamento, em detrimento da instalação de novas explorações.

Para evitar o ravinamento em eventuais taludes de aterro e escavação em terra, em

resultado da escorrência de água superficial deve ser realizado, no mais curto espaço de

tempo possível após as operações de terraplenagem, o revestimento dos taludes com terra

e espécies vegetais adequadas.

No interior do perímetro alargado de protecção das Concessão das Águas Minerais das

Águas de Bem Saúde, até ao km 1 +600 dos traçados das Soluções 1 e 2, não podem ser

utilizados explosivos ou outras técnicas que alterem as características hidráulicas e físico

químicas do sistema aquífero hidromineral. É ainda obrigatório o acompanhamento da obra

pelo Director Técnico da exploração das Águas de Bem Saúde.

Relativamente à interferência com áreas de exploração de inertes em actividade

(pedreiras), é necessário garantir o respeito pelo disposto no n° 2 do Artigo 40 do Decreto-

lei n° 270/2001, de 6 de Outubro: "As zonas de defesa (...) devem ainda ser respeitadas

sempre que se pretendam implantar, na vizinhança de pedreiras, novas obras ou outros

objectos referidos no Anexo II e alheios à pedreira". No caso do IC5 Nozelos/Miranda do

Douro, essa distância será de 50 m.

.

RECURSOS HíDRICOS

DaCA:
.Deverá ser restabelecida a rede de drenagem natural existente afectada pelo traçado.

.Deverá ser contemplada a protecção/restabelecimento de todas as infra-estruturas hídricas

afectadas.

.As passagens hidráulicas deverão ser de secção única e concordante com o sentido

natural do escoamento.

.O projecto de drenagem deverá garantir que não ocorram descargas de água nas
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imediações de habitações ou outras construções.

.Deverá ser revista a passagem hidráulica preconizada ao km 16+845.

.Nas passagens hidráulicas com inclinações mais acentuadas deverão ser colocados

órgãos auxiliares de dissipação de energia na restituição.

.Deverá haver reforço das protecções de enrocamento à saída das passagens hidráulicas

de modo a minimizar fenómenos de erosão a jusante e garantir uma adequada

estabilização do escoamento.

.Deverão ser asseguradas boas condições de drenagem nos aterros e escavações.

.Deverá evitar-se a criação de aterros em áreas inundáveis e as soluções de drenagem a

adoptar não devem favorecer o aumento da velocidade e a concentração da descarga de

caudais.

.Deverá ser evitada a descarga das águas de escorrência da via nas proximidades de

captações de água subterrânea ou em zonas de máxima infiltração.,

.Na construção dos viadutos deve ser evitada a implantação de pilares no leito das linhas de

água. Os pilares deverão ter orientação concordante com o sentido do escoamento.

.Deverá ser efectuado o inventário e caracterização dos pontos de água superficiais e

subterrâneos afectados directa e/ou indirectamente pelo traçado e propostas medidas de

minimização ou compensação da sua afectação.

Fase de Construcão:

.A desflorestação e desmatação devem ser limitadas à área de intervenção estrita,

delimitada por meio de piquetagem.

.Deverá proceder-se ao revestimento precoce dos taludes de aterro e escavação.

.Sempre que ocorra a intersecção de linhas de água estas devem ser restabelecidas na

totalidade o mais rapidamente possível e com secções adequadas que permitam a

drenagem hídrica.

.Todas as construções em linhas de água devem ser realizadas no mais curto espaço de

tempo e de modo a evitar a deposição de materiais nos seus leitos.

.Sempre que necessário devem ser colocadas estruturas de retenção de sedimentos

evitando a sua introdução nas linhas de água.

.Deverá proceder-se à limpeza das linhas de água e' deverá ser restabelecido o seu normal

escoamento.

.A construção das passagens hidráulicas deverá executar-se antes da construção dos

aterros para evitar a obstrução da linha de água.

.As pargas, bem como os depósitos de terras sobrantes e terras saneadas, devem ser
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colocadas afastadas dos leitos das linhas de água. Devem ainda ser acauteladas,

especialmente na époça das chuvas, todas as movimentações de terras junto às linhas de

água e às infra-estruturas para rega existentes na proximidade do traçado (charcas e

açudes ).

Deverá proceder-se à escarificação dos terrenos nas áreas onde se registou uma maior

compactação dos solos.

Deverá proceder-se à recolha adequada dos óleos usados dos veículos e máquinas

utilizados nos trabalhos.

Deverá ser evitada a concentração de resíduos sólidos e líquidos sobre a superfície do

terreno.

.Deverá ser evitado o derramamento de óleos, combustíveis e outros poluentes nas linhas

de água.

.A execução de determinadas acções de limpeza das máquinas e enchimento dos camiões

com combustíveis e outros materiais devem ser realizadas em locais impermeabilizados e

onde seja possível fazer a sua recolha e armazenagem. A recolha dos óleos e outros

produtos deve ser realizada de acordo com as normas em vigor.

Estaleiros e locais de apoio à obra:

.Deverá ser apresentada uma análise relativa à selecção dos locais e especificação das

respectivas medidas de minimização.

.Os locais de empréstimo de materiais não deverão situar-se junto das linhas de água.

.Na selecção do local para a instalação de estaleiros, oficinas, depósitos ou quaisquer

outras estruturas de suporte à obra, deverá ser salvaguardada uma distância mínima de 10

m das linhas de água e preservados os locais de permeabilidade elevada.

.Os estaleiros deverão ser instalados preferencialmente em plataformas já existentes ou em

locais anteriormente usados para este fim.

.Nos estaleiros deverão existir sistemas de tratamento de águas residuais, com separação

de matéria em suspensão e hidrocarbonetos, bem como de um sistema de recolha de óleos

usados pela maquinaria, nunca devendo estes ser descarregados directamente em linhas

de água ou no solo.

.Deverá proceder-se à recolha adequada dos óleos usados dos veículos e máquinas

utilizados nos trabalhos.

Fase de Exploração:
.Deverá proceder-se à verificação e manutenção periódica das estruturas de controlo da

erosão e de correcção torrencial que vierem a ser construídas.

~
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Deverá ser assegurada a manutenção dos revestimentos vegetais que vierem a ser

executados.

Deverá assegurar-se a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e

longitudinal.

Deverá ser estabelecido um plano de emergência por parte das entidades envolvidas na

protecção civil, com definição das tárefas a executar nas situações resultantes de acidentes

envolvendo veículos de transporte de substâncias perigosas.

Do ElA:

.Efectuar um projecto de drenagem da via que considere a particular vulnerabilidade do

atravessamento da zona alargada de protecção das Águas de Bem Saúde e das áreas de

máxima infiltração identificadas nas cartas de Reserva Ecológica Nacional dos concelhos

atravessados.

Os métodos construtivos a utilizar no atravessamento da zona alargada de protecção das

Águas de Bem Saúde deverão evitar o uso de explosivos ou outras técnicas que alterem as

características hidráulicas e físico-químicas do sistema aquífero hidromineral.

Os trabalhos que se desenvolvam nesta área deverão ser acompanhados pelo Director

Técnico da Concessão das Águas de Bem Saúde.

O projecto de drenagem deverá garantir que não ocorram descargas de água nas

imediações de habitações ou outras construções.

Nos viadutos, os pilares terão que ter orientação concordante com o sentido do

escoamento.

Nas PH com inclinações mais acentuadas terá que se colocar órgãos auxiliares de

dissipação de energia na restituição (bacias de impacto ou outros).

Terá que haver reforço das protecções de enrocamento à saída das PH de modo a

minimizar fenómenos de erosão a jusante e garantir uma adequada estabilização do

escoamento.

Deverá ser estabelecido um plano de emergência por parte das entidades envolvidas na

protecção civil, com definição das tarefas a executar nas situações resultantes de acidentes

envolvendo veículos de transportes de substâncias tóxicas e, ou, perigosas.
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DaCA:

.

.

Devem ser definidos os locais de instalação dos estaleiros que deverão ser

preferencialmente instalados em zonas já intervencionadas.

Deve ser definido o local de deposição das terras sobrantes que não deverá localizar-se em

locais considerados sensíveis, nomeadamente perto de linhas de água.

Nos locais de construção dos viadutos, deverá ser minimizada a destruição da vegetação

ripícola e a afectação das encostas das mesmas. Após a intervenção, a vegetação das

margens e das encostas deverá ser reposta.

Deve ser prevista a existência de pelo menos uma passagem passível de ser utilizada por

mamíferos de tamanho médio como lobo, javali e corço (passagens agrícolas e passagens

não incluídas em nós) em cada 4 km de estrada, com largura mínima de 7 m. As

passagens inferiores deverão ter altura mínima de 3,5 m e um índice de abertura (largura x

altura/comprimento) não inferior a 0,5m. A localização destas passagens deverá ser

estudada.

De forma a manter a condicionante referida anteriormente, deverá ser criada uma

passagem específica para a fauna ou uma passagem agrícola entre os Km 24 e 27+500

(Solução 2) e entre os Km 55 e 58+500 (Solução 1) com as dimensões indicadas.

Preferencialmente, as passagens, tanto agrícolas como os restabelecimentos, deverão ser

adaptadas para ter uma largura mínima de 7 m, para permitir a sua utilização por

mamíferos de tamanho médio. Esta situação é particularmente sensível em toda a zona de

planalto, dado que não existe nenhum viaduto projectado para esta zona, sendo o

atravessamento das linhas de água realizado em aterro.

Deve ser estudada a necessidade de criar passagens específicas para a fauna.

Deve ser estudada a necessidade de adaptação de passagens hidráulicas para servirem

como passagem para pequenos animais, nomeadamente pequenos mamíferos, répteis e

anfíbios. Esta situação é particularmente sensível na proximidade de zonas húmidas

(charcas, albufeiras), que possam servir como locais de reprodução de anfíbios.

As entradas e saídas das passagens hidráulicas quando em grande desnível, deverão ser

preferencialmente em rampa, evitando as caixas verticais e as escadas, para permitir a sua

utilização por pequenos animais.

Nas passagens hidráulicas que permanecem mais de 6 meses com água, deverão ser

criados passadiços secos para permitir a sua utilização como locais de atravessamento da

estrada.

.
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As passagens hidráulicas deverão ter chão liso, em cimento ou outro material.

Devem ser naturalizadas as bermas dos caminhos, nas proximidades das passagens

superiores, inferiores e agrícolas, com a plantação de arbustos, para fomentar a sua

utilização pelos animais.

A vedação a aplicar ao longo de todo o IC5 deverá ter altura mínima de 2 m e ser enterrada

no solo, cerca de 40 cm.

Devem ser colocadas passagens do tipo one-way ao longo do troço do IC5, para permitir

que animais que entrem no IC5 tenham possibilidade de escapar para o meio natural. Estas

passagens de\!erão ser colocadas em ambos os lados 'da via, particularmente nas

proximidades dos nós e de outros locais que possam permitir a entrada de animais na via.

O tipo de passagens a aplicar e a sua frequência deverá ser estudada.

Devem ser plantadas árvores nas proximidades do IC5, nos troços planos ou em aterro,

para obrigar as aves a voarem mais alto e não correrem o risco de colisão. Esta situação é

particularmente importante no planalto por não existirem grandes desníveis na estrada e

por ser uma área rica em aves. As espécies a utilizar deverão ser autóctones para a região.

Deverão ser repostas, nas proximidades, as charcas que sejam destruídas com a

construção do IC5.

Deverão ser propostas medidas para minimizar os acréscimos das concentrações de

poluentes nas linhas de água/bacias hidrográficas interceptadas.

Do ElA:

Flora e Veoetacão

.Durante a execução do projecto são de evitar ou, pelo menos devem ser minimizadas, as

obras acessórias (por exemplo, os acessos) que pela sua extensão sejam demasiado

gravosas para a vegetação, particularmente em áreas florestais ou próximo de linhas de

água.
.Os aterros e desaterros deverão ser minimizados e a sua recuperação paisagística deve

ser tentada exclusivamente com espécies locais, evitando alterações desnecessárias na

estrutura da vegetação ou contaminação genética por variedades alóctones.

.Deve ser evitada a destruição de árvores de grande porte, com particular. destaque para

sobreiros, azinheiras, zimbros, freixos, carvalhos, amieiros e choupos.

.Recuperação paisagística de taludes com plantas autóctones.

.Durante as obras deverão ser tomadas medidas contra a emissão de poeiras e escorrência

de lamas. As primeiras poderão ser evitadas por humedecimento do solo seco e a segunda
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por concepção de barreiras específicas ou por cuidados redobrados na deposição de

aterros.

Alguns cuidados devem ser tomados na instalação dos estaleiros de obra, no sentido de

não ocupar manchas de vegetação natural ou com elevado grau de naturalidade. Do

mesmo modo podem ser previstos os riscos de incêndio e estabelecer planos para

eventuais combates aos mesmos. Na minimização do risco de incêndio é importante que se

mantenham as bermas limpas do excesso de vegetação, Essa manutenção deverá utilizar

meios exclusivamente mecânicos e nunca herbicidas. Os mesmos, devido à sua toxicidade

e persistência serão extremamente gravosos para algumas plantas selvagens, interferindo

com o normal desenvolvimento de algumas fitocenoses.

Fauna

.Limitar a circulação de veículos aos locais estritamente necessários.

.Projectara localização dos estaleiros afastados das linhas de água, com especial destaque

para o Rio Sabor, Rio Azibo e Ribeira de Zacarias, sendo aconselhável que se situem nos

locais em que a qualidade do habitat seja menor, como por exemplo os terrenos agrícolas

abandonados recentemente por constituírem um habitat mais alterado, não estando por

isso as comunidades animais tão dependentes do mesmo, e próximos de povoações, por

estes locais apresentarem já um certo grau de perturbação humana.

.Programar os trabalhos, particularmente as acções de desmatação, para os meses de

Setembro a Fevereiro, evitando o período de reprodução da maioria das espécies.

.Evitar o derramamento de substâncias tóxicas para o solo e linhas de água.

Mortalidade

.Para a diminuição da mortalidade por atropelamento a totalidade do traçado deverá ser

vedada com uma rede de malha progressiva descendente, em que a separação final dos

arames deve ser de 2cm, o que impedirá a passagem de praticamente todos os mamíferos

maiores que um rato. Para a implementação da rede é necessário ter em conta que:

.Antes da implementação da vedação deve ser feita uma análise das vedações já

existentes na área de modo a evitar a criação de armadilhas entre vedações paralelas

ou o excessivo número de vedações.

.As passagens e ribeiras existentes ao longo do canal não devem ser obstruídas pela

vedação.

.A necessidade de implementação de uma rede para pequenos animais (anfíbios,

répteis e micromamíferos) deve ser analisada durante a fase de monitorização de modo

a verificar quais os locais de maior mortalidade. Esta rede não deve ser maior que 2x2
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ou 4x4cm e ter uma altura de 40-60cm. Para prevenir que os animais consigam subir

pela vedação o topo deve ser voltado para fora e para baixo.

.O diâmetro do arame deve ter pelo menos 2.5mm e ser feito em material que não

enferruje e em geral é desaconselhada a utilização de arame farpado.

.A malha deve estar enterrada 40cm no solo para prevenir que javalis, raposas e

texugos não consigam escavar e forçar a vedação.

.A vedação deve ser fixada nos postes do lado de fora em relação ao canal e com uma

distância de 2m entre si.

.A necessidade de instalação de estruturas como rampas ou portas de escape ao longo

do traçado deve ser analisada durante a fase de monitorização de modo a que a sua

localização seja mais adequada possível. Nas zonas sensíveis devem ser construídas,

em locais onde não existem passagens adequadas à fauna, com o espaçamento e em

número suficientes.

Efeito de barreira

.Devem existir passagens adaptadas para a fauna ao longo de todo o traçado uma vez que

a via será vedada com uma malha progressiva que impedirá a passagem de praticamente

todos os mamíferos maiores que um rato. Em geral a densidade de passagens deve ser

maior em áreas naturais (florestas e áreas húmidas) e em áreas com agricultura tradicional,

mas este é um aspecto que está ainda mal estudado (Iuell et aI., 2003). A localização das

passagens deve ter em conta os movimentos dos animais e a distribuição de habitats

importantes, sendo que alguns elementos da paisagem que constituem locais de migração

preferenciais são os fundos dos vales, rios, sebes de árvores ou arbustos e manchas

florestais continuas (Iuell et aI., 2003).

.Os requisitos em termos de passagens para as diferentes espécies, que a seguir se

referem, devem ser analisados em fase de projecto de execução de modo que a adaptação

de estruturas, tendo em conta a sua localização e tipologia, maximize a sua utilização pelo

maior número de espécies possível.

Passagens para pequenos animais:
.Nesta categoria incluem-se os pequenos mamíferos, os répteis e os anfíbios, espécies que

apresentam uma menor mobilidade e que por isso considera-se importante que seja

efectuada a adaptação de passagens ao longo de todo o traçado, de r:nodo a que a

distância máxima entre elas seja cerca de 500-100m.

.As passagens mais adequadas e que são utilizadas por todas estas espécies são os

viadutos sobre rios e ribeiras que correspondem a corredores ecológicos para muitas
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espécies e que permitem manter as características do habitat sob a via. Os pequenos

viadutos devem ser alargados de modo a que permitam a existência de margens que se

mantenham secas durante todo o ano. No entanto, as passagens inferiores, superiores e as

passagens hídricas também são usadas pela fauna desde que convenientemente

adaptadas. Estas alterações podem implicar a construção de plataformas laterais a uma

cota superior, no casá das passagens hídricas, favorecendo a passagem mamíferos,

excepto a lebre e o coelho, e anfíbios. Para os répteis, as passagens superiores são mais

adequadas, mas as passagens inferiores também são utilizadas desde que sejam de

maiores dimensões e apresentem vegetação e refúgios, como no caso das passagens

agrícolas e outras estradas com pouco movimento. Nestes casos é importante a existência

de margens relativamente grandes para permitir o desenvolvimento da vegetação.

Estas passagens devem ser planeadas tendo em conta a localização das passagens para

as espécies mais sensíveis que se apresentam a seguir, uma vez que estas espécies

também utilizam essas passagens.

Passagens para javali
.Para esta espécie é indicada uma largura mínima de 7m, altura mínima de 3,5m e um

índice de abertura (largura x altura / comprimento) superior a 0,5. A distância entre

passagens deve ser no mínimo de 150m. Podem ser adaptados diferentes tipos de

estruturas, embora a adaptação de passagens em rios ou ribeiras afastadas de áreas

humanizadas sejam as estruturas mais adequadas.

.A zona da passagem para a fauna deve ser coberta com terra vegetal ou cimento, mas

nunca o metal dado que este é evitado por muitas espécies. A existência de refúgios

(pedras, troncos apodrecidos, etc.) no interior e a presença de um solo mais natural

possível (areia ou rochas) aumenta a eficiência da sua utilização por parte da fauna.

.As entradas devem ser mantidas desobstruídas de obstáculos, apresentar a menor

perturbação humana possível (nomeadamente em termos de actividade cinegética) e

estarem localizadas ao nível do solo. A colocação da vedação deve assegurar que os

animais sejam encaminhados para as passagens.

.No caso das passagens hidráulicas deve ser assegurada a passagem os anim~is em seco

através da construção de estruturas laterais a uma cota superior. Nos casos em que o

curso de água tem um caudal reduzido ou temporário esta estrutura pode ser

implementada em apenas um dos lados, caso contrário deve ser instaladas dos dois lados

do curso de água.
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A manutenção das vedações e das passagens é um aspecto importante a considerar pois e

necessário manter a entrada desimpedida de vegetação ou lixo e verificar as condições

gerais, o que apresenta custos acrescidos aos da simples construção deste tipo de

estruturas.

Passagens para lobo:

.O lobo não necessita, na maioria dos casos, de passagens específicas, bastando a

adaptação de estruturas já existentes desde que convenientemente adaptadas. A

tranquilidade da envolvente é certamente um dos factores que determina o grau de

utilização das passagens, devendo ser localizadas preferencialmente em zonas o mais

longe possível de pontos humanizados, com ruído ou luminosidade durante a noite. O local

deve apresentar também densa cobertura vegetal, preferencialmente em corredores

florestais ou vales fluviais. A adaptação de passagens em rios ou ribeiras afastadas de

áreas humanizadas são as estruturas mais adequadas.

.As dimensões indicadas para passagens de javalis também permitem a passa'gem de lobo

e as mesmas indicações referidas para as passagens de javali devem ser seguidas.

.Apesar de ser referido que a distância entre passagens de boa qualidade deve ser no

mínimo de 4 km (ICN, nota informal), sugere-se que nas zonas onde a presença do lobo

está confirmada ou existem locais de criação conhecidos nas proximidades (ver carta de

sensibilidade) essa distância seja de 2 km. A zona mais sensível para o lobo corresponde à

parte final do traçado que começa em Mogadouro uma vez que se desenvolve em planalto

e coincide com outras barreiras físicas como estradas, sendo o efeito de barreira mais

significativo. Dada a existência de duas alcateias conhecidas a leste de Mogadouro, será

importante garantir uma passagem adequada entre os km 50+0 e 54+0 da Solução 2 e

entre os km 48+0 e o 52+0 da Solução 1, de modo a aumentar a permeabilidade da via

relativamente a esta espécie. A localização exacta destas passagens deve ser estudada

em fase de projecto de execução.

Passagens para corço:
.As dimensões das passagens para corço são semelhantes às referidas para javali e lobo

(largura e altura mínimas de 7 e 3,5m, respectivamente), apenas o índice de abertura difere

pois deve ser superior a 0,75. A distância entre passagens com estas características não

deve ser inferior a cerca de 2km, sendo necessárias ao longo do Troço 2, que corresponde

à área de ocorrência na área de afectação (ICN e Pimenta & Correia, 2001). Os viadutos

previstos nesta zona sobre o Rio Sabor e outras ribeiras serão locais de passagem
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preferenciais, mas é preciso garantir que existem locais de passagem ao longo destes

segmentos a uma distância regular.

.COMPONENTE SOCIAL

Do ElA:
.Reavaliação do projecto de restabelecimentos elaborado na fase de Estudo Prévio, em

particular quanto às reposições através do recurso a caminho paralelo.

Antes do início da fase de construção:

.Deverão ser promovidas, antes do início das obras, acções de informação à população

local sobre a localização, os objectivos, os benefícios e os impactes negativos associados

ao projecto, bem como sobre a calendarização e duração prevista para a obra.

.Deverá ser elaborado e respeitado um plano de circulações para os veículos afectos à

obra, com consulta às autarquias locais.

.Deverá ser elaborado um plano de desvios de trânsito e de percursos alternativos para a

circulação rodoviária e pedonal, com consulta às autarquias locais.

.Os estaleiros, áreas de empréstimo, locais de depósito e outros locais afectos à obra

deverão localizar-se afastados das áreas urbanas, de cultivo, de jazer e de culto, devendo

proceder-se à sua correcta delimitação e sinalização.

Durante as fases de construção e de exoloração:

.Deverá ser montado e divulgado um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e

reclamações, de modo a permitir aferir o grau de incomodidade em relação à via e

equacionar a necessidade de implementação de novas medidas.

Fase de construção:

.Deverão ser divulgados, com antecedência e clareza, os desvios de trânsito, as alterações

na circulação rodoviária e pedonal e a eventual relocalização de paragens de transportes

públicos.
.A afectação de serviços (luz, água, gás) deverá ser comunicada à população com a devida

antecedência e com a informação possível sobre as condições previstas para essa

afectação (período, duração, etc.).
.A utilização de explosivos, ou outras situações potencialmente perigosas ou geradoras de

maior desconforto, deverá ser comunicada à população com a devida antecedência e com

a informação possível sobre essas situações (período, duração, etc.).

.Deverão ser reparados, atempadamente, os eventuais danos decorrentes das actividades

de construção (vibrações, deslocação de terras, etc.), em edifícios e outras estruturas

construídas.
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Deverá evitar-se a deposição de entulhos e de lixos na proximidade de áreas urbanas, de

Jazer e de culto para as populações.

As ligações locais interceptadas pela via deverão ser repostas e restabelecidas antes da

entrada em funcionamento da nova via.

Igualmente, deverão ser atempadamente recuperados os acessos temporários, bem como

estradas e caminhos que tiverem sido danificados no decurso das obras.

B.!:!fQQ
DaCA:

.Considera-se que deverão ser contactadas as autarquias de forma a obter o Parecer das

mesmas relativamente à classificação acústica dos locais afectados.

.As medidas propostas deverão privilegiar, sempre que possível, soluções técnicas de

projecto, de forma a minimizarem-se os impactes identificados.

Do ElA:

.Estudo detalhado das Medidas de Minimização do Ruído.

QUALIDADE DO AR

Do ElA:

.Os estaleiros e eventuais centrais de betão e betuminoso devem ser implantados em zonas

afastadas (mais de 500 m) de áreas habitadas ou de outros receptores sensíveis.

.Nos estaleiros e zonas de acesso a frentes de obra, na proximidade de zonas habitadas e

de sítios propostos para integrar a Rede Natura 2000, a ressuspensão das poeiras

depositadas no pavimento ou de vias não pavimentadas poderá ser minimizada através da

adopção de um sistema de aspersão de água, utilizando mangueiras com difusores ou

veículos com reservatórios munidos de dispersores.

.O transporte de materiais particulados ou susceptíveis de serem projectados para as vias

de circulação não deverá ser realizado sem que previamente se proceda à cobertura da

carga com lona.

.Deverá ser efectuada uma adequada manutenção dos veículos e equipamentos utilizados,

por forma a reduzir as emissões de poluentes atmosféricos.

RESíDUOS
.A gestão de resíduos gerados nos estaleiros e frentes de obra deverá ser da

responsabilidade do empreiteiro, recomendando-se a elaboração e implementação de um
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plano integrado de gestão e resíduos, no qual se proceda à identificação e classificação

dos resíduos em confor idade com a Lista Europeia de Resíduos de Resíduos,

estabeleçam objectivos afectem tarefas e meios, tendo em consideração a

calendarização e faseamen o da obra.

A localização das áreas de epósito deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização da

Obra, devendo ser object de um projecto específico de recuperação paisagística. Na

selecção das áreas de d pósito deverão ser considerados os seguintes critérios de

preservação:

.áreas de elevada compr ssibilidade, como as baixas aluvionares;

.locais onde existam evid ncias de deslizamentos de terras;

.património arqueológico;

.solos incluídos na Rese a Agrícola Nacional;

.solos incluídos na Rese a Ecológica Nacional;

.distância mínima de 10 de linhas de água permanentes ou temporárias;

.áreas com maiores risco de contaminação de aquíferos;

.áreas agrícolas e;

.espaços de maior sensib lidade visual.

ORDENAMENTO DO TERRITÓ E USO DO SOLO

DaCA:
.Deverá restringir-se a área o tempo de trabalho ao mínimo indispensável com posterior

recuperação, nomeadament no que toca à execução dos trabalhos de reposição da

configuração do terreno natu ai.

.Deverão ser implementada medidas de protecção de árvores ou arbustos, que pela

proximidade, possam ser af ctados pela obra, e sinalizar as espécies, que será inevitável

retirar. Deverá ser feita a sua transplantação para um novo local.

.A integração paisagística d s taludes deve ser implementada com a maior brevidade

possível, de modo a obviar erosão dos taludes e consequente afectação dos órgãos de

drenagem.

.Manutenção das condições e escoamento dos órgãos de drenagem, durante a fase de

construção.
.Deverão ser circunscritas, a mfnimo, as áreas a afectar pela obra, designadamente, a

instalação de estaleiros, aé eas para estacionamento e movimentação de máquinas,

devendo ser demarcadas e si alizadas no início da obra.
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Deverá ser reduzido, ao mínimo, a utilização de máquinas de grande porte.

As operações de manutenção dos equipamentos têm que ~er efectuadas em locais

próprios, de forma a evitar derrames acidentais de combustíveis e/ou lubrificantes.

Todos os resíduos têm que ser encaminhados para um depósito adequado, fora de áreas

da REN e da RAN.

É interdita a queima de resíduos ou entulhos a céu aberto.

Os locais de empréstimo e de depósito necessários, à prossecução da obra, não deverão,

por princípio, localizar-se em áreas classificadas como RAN e/ou como REN.

Deverão ser minimizadas as interferências com os perímetros de emparcelamento rural e

aproveitamentos hidroagrícolas referidos no Parecer do IDRHa, devendo na fase de

projecto de execução ser contactada esta entidade, no sentido de se compatibilizar o

projecto com estas infra-estruturas.

Do ElA:
.Instalação de estaleiros e outras áreas, como depósitos e parques de materiais e

máquinas. fora de solos classificados como REN e RAN, das áreas delimitadas como áreas

de protecção da natureza, assim como afastados de perímetros urbanos, áreas cultivadas e
., ,

do Perímetro de Protecção das Aguas de Bem Saude;

.Após a conclusão dos trabalhos, os solos das áreas não pavimentadas do estaleiro e dos

acessos provisórios devem ser revolvidos de modo a serem descompactados e arejados.

reconstituindo assim, na medida do possível, a sua vocação anterior;

PATRIMÓNIO

Da CA:
..Prospecção arqueológica sistemática do corredor seleccionado que deverá ser realizada na

fase anterior ao Projeeto de Execução para que seja possível definir o traçad9 de forma a

evitar possíveis afectações no património arqueológico.

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

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

nesta fase de avaliação.

.Acompanhamento arqueológico durante a instalação de estaleiros, as fases de decapagem,

desmatação e revolvimentos de solos. Este acompanhamento arqueológico deverá ser

efectuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as acções inerentes à

implementação do projecto não sejam sequenciais mas sim simultâneas.
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Durante a fase de construção do empreendimento, efectuar sinalização e a vedação física

dos imóveis afectados indirectamente pela localização na proximidade do empreendimento,

incluindo as estruturas conexas como estaleiros, acessos, restabelecimentos, áreas de

empréstimos e de depósitos.

Interdição do trânsito de viaturas pesadas e demais equipamentos necessários à realização

do empreendimento nas imediações dos imóveis de maior valoração patrimonial.

Realização de um ajustamento das diversas infra-estruturas do empreendimento,

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

qualquer tipo de impacte negativo nas ocorrências patrimoniais identificadas na fase de

Projecto de Execução.

Relativamente ás medidas específicas, propostas no ElA, considera-se que quanto às

manchas de ocupação onde se verifica a existência de fragmentos de cerâmica à superfície

de cronologia indeterminada, e desconhecendo-se os seus limites e o tipo de sítio, são

correctas, devendo realizar-se sondagens arqueológicas de caracterização, previamente ao

Projecto de Execução, por forma a permitir caracterizar e delimitar os sítios e, tendo em

conta os dados obtidos, proceder à implantação do traçado definitivo.

Em termos das Medidas de Minimização de carácter específico, considera-se que todas as

ocorrências integráveis na categoria de património edificado, possuidoras de maior

valoração patrimonial, que sejam afectados indirectamente pela sua localização, nas

imediações do empreendimentos e das estruturas conexas, devem ser dotadas de um

plano de monitorização de fendas, particularmente aquelas implantadas em áreas que irão

ser objecto de rebentamento de rocha, devendo estas serem vertidas em termos das

medidas específicas das respectivas ocorrências.

Sítio n.o 20 (cruzeiro de Prado Gatão) -sinalização e vedação física do cruzeiro;

levantamento fotográfico da envolvente.

Sítio n.o 22 (Casa de Almofada) -elaboração de memória descritiva e levantamento

fotográfico.
Cruzeiro ao km 78+600 (Solução 1/2) -sinalização e vedação física do cruzeiro;

levantamento fotográfico da envolvente.

Reitera-se como princípio, e tendo em conta que se está em Estudo Prévio, que a definição

do traçado dentro do corredor seleccionado deverá procurar em primeiro lugar a não

afectação de sítios arqueológicos.
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Salienta-se também que todos os trabalhos arqueológicos a realizar deverão ser

autorizados pelo IPA e os respectivos relatórios entregues para avaliação, para que após a

sua aprovação sejam incluídos no RECAPE.

Do ElA:

IN°

Designação Medidas de minimização

1111Mancha 

do Prado

113I

Mancha do Prado da
Escada

125

Caminho-de-ferro eestação 
de SandimIMancha 

do Prado Gatão

131134

Abrigo de,Palheiro

!Realização 

de sondagensarqueológicas 
mecânicas dediagnóstico.IRealização 

de sondagens
arqueológicas mecânicas dediagnóstico.IRegisto 

das técnicas de construção
tradrcionaisIRealização 

de sondagensarqueológicas 
mecânicas dediagnóstico.!Registo 

fotográfico completo

!Caracterização arquitectónicafxaustivaIRemoção 

da imagem do local actual

136

37

I

Imagem da Nossa Senhora
da ConceiçãoIManCha 

do Prado daIRodelaRealização de sondagensarqueológicas 
mecânicas de,diagnóstico.'Registo 

fotográfico completo

Caracterização arquitectónica\exaustiva

39 \Abrigo do Soldado

Na eventualidade do traçado final afectar qualquer uma das manchas de ocupação, sugere-

se que sejam realizadas sondagens arqueológicas mecânicas, numa área total de 80m2

(oito sondagens de 10mx1m), com os objectivos de confirmar a observação feita a partir

dos escassos materiais arqueológicos e reavaliar o interesse patrimonial desses locais.

Esta reavaliação do valor patrimonial, pode implicar a alteração do percurso do traçado, a

continuação dos trabalhos arqueológicos, no caso de ser confirmada a existência de um

sítio com contextos arqueológicos conservados, ou então, o fim da intervenção nos locais

que não revelem mais vestígios de ocupação humana. As sondagens podem ser realizadas
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.
antes da fase de execução de obra, para evitar transtornos acrescidos ao desenrolar do

projecto e para possibilitar a alteração atempada do seu traçado.

No caso dos abrigos do Soldado e de Carrasco Palheiro serem afectados, propõe-se o seu

reg isto fotográfico completo, bem como, a sua caracterização exaustiva.

A situação da Imagem da Nossa Senhora da Conceição pQderá ser resolvida após o

contacto do promotor da obra com as pessoas que fizeram aquela homenagem. Após esse

contacto e a eventual remoção daquela imagem, a via pode ser construída sem qualquer

tipo de problema.

Aglomerado rural de Santa Bárbara/Casarões da Faia (n° 41) -realização de sondagens

arqueológicas de diagnóstico. com objectivo de aferir a cronologia de ocupação e

existência de contextos preservados.

PAISAGEM

Da.CA:

.Apresentação do Plano de Integração Paisagística.

.Deverão minimizar-se os grandes aterros e escavações previstos, recorrendo sempre que

possível à implementação de túneis e viadutos.

.Deverão apresentar-sé simulações visuais da implantação da via em todos os pontos

sensíveis, dos quais se destaca:

.Locais onde se efectuarão os aterros e escavações de alturas superiores a 20m.

.Locais onde o traçado intersecta a Via Romana e os locais onde o traçado se implanta

paralelamente a este valor patrimonial.

Do ElA:

.Elaboração e execução de um Projecto de Integração Paisagística que tenha presentes os

seguintes objectivos:

.Minimização dos impactes visuais mais significativos da via pela criação de cortinas

vegetais que a ocultem a partir dos pontos de observação mais próximos e

frequentados.
.Modelação do terreno orientada no sentido de permitir uma integração dos taludes na

morfologia dos terrenos envolventes.

.Revestimento vegetal dos taludes de aterro e escavação para estabilização dos solos e

diminuição dos fenómenos erosivos.

.No caso da necessidade de recurso a soluções técnicas para estabilização destes

taludes como a gutinagem, deverão ser estudadas em projecto de execução soluções
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de integração paisagística que contemplem estas situações, por exemplo pela

pigmentação adequada dos materiais a utilizar nessas aplicações de consolidação.

Sementeira de todas as áreas afectadas até aos limites de expropriação.

Utilização de espécies vegetais da flora local, adaptadas às características

edafo-climáticas do meio, com vista à sua melhor adaptação inicial e manutenção futura

e à integração da estrada na paisagem envolvente.

Execução da primeira sementeira dos taludes à medida que os movimentos de terras

vão sendo terminados, de forma a permitir um revestimento vegetal gradual e reduzir ao

mínimo a existência de grandes superfícies sem revestimento.

Enquadramento das linhas de água com espécies da mata ribeirinha.

Escarificação e revegetação de parcelas sobrantes e vias a desactivar.

CONSULTA PÚBLICA

.A REFER considera que o projecto deve salvaguardar a área afecta ao domínio ferroviário

da linha do Sabor, uma vez que, apesar desta linha se encontrar desactivada, integra o

projecto das ECOPIST AS, havendo já um protocolo entre a REFER e a Câmara Municipal

de Torre de Moncorvo para a transformação, a curto prazo, do troço da linha neste

concelho em Ecopista. Informa, ainda, que pretende dar continuidade ao projecto nos

demais municípios atravessados pela referida linha.

.A DGEMN considera que a prospecção sistemática prévia e o acompanhamento

arqueológico da obra são medidas de carácter geral, pelo que deverão ser indicadas, na

fase de projecto de execução, medidas especiais para os nove elementos patrimoniais

afectados.

.A REN -Rede Eléctrica Nacional, S.A. informa que o projecto irá implicar travessias

envolvendo a LMGVR -Linha Mogadouro-Valeira, a 220kV da Rede Nacional de

Transporte, pelo que em fase de elaboração do projecto de execução deverá ser
consultada. .

Deverão apresentar-se os seguintes Planos de monitorização:

QUALIDADE DA ÁGUA

.Deverá ser apresentado um programa de monitorização da qualidade das águas

superficiais e subterrâneas.

?1
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Do ElA:

.Devido às características progressivas e cumulativas dos impactes na qualidade da água

da área afectada pela nova via durante a fase de exploração, em função do aumento

progressivo de tráfego, considera-se necessário proceder ao controlo regular do tráfego

médio diário. Afastamentos significativos dos valores previstos para o tráfego médio diário

(habitualmente consideram-se patamares na ordem de 5.000 veículos/dia como alteração

sensível das condições ambientais) deverão desencadear por parte das entidades

competentes acções de monitorização sobre a qualidade da água.

.A verificar-se essa necessidade, o programa de monitorização será realizado durante os

primeiros eventos de precipitação, com periodicidade anual. Deverá contemplar a medição

de pH, temperatura, sólidos suspensos totais, condutividade, hidrocarbonetos aromáticos

polinucleares, cádmio, chumbo, cobre, e zinco, estes últimos nas suas fracções totais e

dissolvidas.

.Independentemente das alterações significativas de tráfego que possam ocorrer, deve ser

monitoIlzada a qualidade das águas a drenar para o meio receptor no troço do IC5 situado

no interior da zona alargada de protecção das Águas de Bem Saúde, para verificação da

eficácia das medidas adoptadas no projecto de drenagem com vista a garantir a não

afectação deste recurso hidromineral.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

.As medidas de acompanhamento ambiental deverão ser aferidas e pormenorizadas no

RECAPE. Deverá ser elaborado um plano de monitorização detalhado, abrangendo todas

as fases do projecto, que deverá ser apresentado e discutido com o ICN. Atendendo ao

facto de que o IC5 atravessa várias áreas classificadas, a execução desta obra deverá ser

acompanhada pelo ICN que para o efeito deverá designar um elemento. O promotor da

obra deverá também designar um técnico habilitado, que será responsável pela correcta

implementação das medidas de minimização e deverá reunir regularmente com o

representante do ICN. Na primeira visita, deverá estabelecer-se o calendário de visitas e a

metodologia a adoptar.

.Deverão implementar-se as seguintes monitorizações, que deverão ser realizadas até 3

anos após a conclusão da obra:

.Monitorização das alcateias de lobo nas proximidades do IC5 durante a fase de obra e

posteriormente na fase de exploração.

22

MINISTÉRIO DO AMBmNTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente



Monitorização do atropelamento dos animais verificados nas estradas nacionais antes

da construção do IC5 e depois da abertura do mesmo.

Monitorização da intensidade de tráfego existente nas estradas nacionais antes e

depois de concluído o IC5.

Monitorização da eficácia dos vários tipos de passagens na transposição do IC5 pela

fauna.

Monitorização da mortalidade animal no IC5 com vista à correcção de deficiências.

Monitorização da qualidade da água nas principais linhas de água atravessadas pelo

IC5 com vista à correcção de possíveis situações de poluição crónica.

QUALIDADE DO AR

Do ElA:

.Face ao carácter progressivo e permanente dos impactes na qualidade dos ar durante a

fase de exploração, função do aumento do tráfego, considera-se necessário proceder ao

controlo regular do tráfego médio diário. Afastamentos significativos dos valores previstos

para o tráfego médio diário (desvios superiores a 5.000 veículos/dia) deverão desencadear

por parte das entidades competentes acções de monitorização, que permitam avaliar, à

posteriori, o impacte da circulação rodoviária sobre os parâmetros ambientais,

nomeadamente, monóxido de carbono e óxidos de azoto.
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