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Capítulo IV – Caracterização da Situação Actual 

 
 
 
 
 
 
1. METODOLOGIA 

Neste capítulo é feita a caracterização ambiental da área onde o projecto será implantado, o 
que possibilitará posteriormente uma correcta identificação dos impactes e da magnitude das 
alterações introduzidas no meio pela sua implantação. 
 
Serão analisados todos os elementos considerados de interesse (biofísico, de qualidade do 
ambiente e humanos), de modo a permitir o enquadramento global do projecto na região 
atravessada. 
 
Neste estudo é caracterizada a região de desenvolvimento do traçado do IP2 entre Trancoso e 
o nó com a A25, a Ligação a Vila Franca das Naves, a Ligação do IP2 à EN102 
(Celorico – Gare), para além da beneficiação de um troço de cerca de 1 600 m da actual 
EN102 contíguo à anterior Ligação. 
 
As várias áreas temáticas a abordar serão as seguintes: 
 

− a geologia, que inclui a litoestratigrafia, a geomorfologia, a tectónica, os recursos 
minerais e a sismicidade; 

− os solos e o seu Uso; 

− o clima; 

− os recursos hídricos; 

− a qualidade da água; 

− os factores de qualidade do ambiente em relação ao ar e ruído; 

− os factores biológicos e ecológicos; 

− a paisagem; 

− a socioeconomia; 
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− as figuras de planeamento e ordenamento do território existentes e previstas para a 
zona; 

− o património cultural. 

 
 
Nas várias áreas temáticas executaram-se levantamentos de campo detalhados, tendo-se 
consultado entidades locais, regionais e nacionais, no sentido de recolher toda a informação 
existente e integrar o projecto nas questões de ordenamento local e regional. 
 
A área de estudo integra a zona directa de desenvolvimento dos traçados, recorrendo-se 
nalgumas áreas temáticas a uma caracterização mais alargada em termos espaciais como 
forma de enquadramento ou porque os dados de caracterização disponíveis só existem a essa 
escala. 



 
 

RELATÓRIO SÍNTESE 

 

IP2 – Lanço Trancoso / Celorico da Beira / IP5 (Projecto Base); Ligação do IP2 a Vila Franca das Naves (Projecto Base); Ligação 
do IP2 à EN102 (Projecto de Execução); Beneficiação da EN102 (Projecto de Execução) 
Agosto de 2005 Volume 2 – Relatório Síntese 

IV-3

 
2. GEOLOGIA 
 
2.1 Metodologia 

O presente ponto tem como objectivo a caracterização geológica da área de desenvolvimento 
do projecto. 
 
É feita uma análise específica considerando os seguintes aspectos: 
 

– Geomorfologia e processos activos actuais com influência na evolução do relevo; 
 

– Litoestratigrafia; 
 

– Tectónica e Sismicidade, com localização de acidentes activos e avaliação da sua 
actividade potencial; 

 
– Recursos Minerais. 

 

Para a caracterização que se apresenta procedeu-se à recolha de dados bibliográficos e 
cartográficos da região, designadamente as Cartas Geológicas de Portugal à escala 
1:500 000 e à escala 1:50 000 (folhas 17-B, Fornos de Algodres; e 18-A, Vila Franca das 
Naves), recorrendo-se como complemento de análise à observação da fotografia aérea da área 
afecta ao projecto. 
 
Realizaram-se ainda reconhecimentos de campo, de modo a complementar os dados de base 
e validar as suas interpretações, e integraram-se alguns dados disponibilizados pelo 
projectista, nomeadamente das Memórias de Geologia e Geotecnia. 
 
Na FIG. IV. 1 apresenta-se excerto da Carta Geológica à escala 1:500 000, ampliada para a 
escala 1:250 000. 
 
 
 
2.2 Geomorfologia 

A região na qual se desenvolvem os traçados em estudo corresponde à zona de transição 
entre os planaltos que constituem a extensa superfície de erosão da meseta (inclinada 
ligeiramente para Norte) e os primeiros contrafortes do maciço da Serra da Estrela. 
 
Trata-se de uma região onde o relevo apresenta alguns contrastes, com ocorrência de zonas 
bastante acidentadas que alternam com zonas relativamente aplanadas. Os desníveis mais 
abruptos correspondem, muitas vezes, a vales cavados por linhas de água com orientação, na 
maior parte dos casos NNE-SSW, orientação essa que resulta, em princípio, de 
condicionamento tectónico. 
 
Nas zonas dos traçados as cotas decrescem de Norte para Sul até às proximidades do vale do 
rio Mondego. Atingem-se cotas máximas sobre uma linha de festo secundária perpendicular à 
linha de festo principal que separa as duas grandes bacias hidrográficas da região, Douro e 
Mondego. 
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Esta linha de cumeada principal passa a Sul e muito próximo de Trancoso, com sentido 
dominante W/E unindo os V. G. de S. Marcos (853 m) ao V. G. de Cabeço Saído (816 m), 
inflectindo a partir daí para SE até Vila Franca das Naves e tomando de seguida a direcção 
dominante N/S. 
 
As cotas mais baixas na área de inserção do projecto, que nunca descem dos 400 m, 
encontram-se associadas ao vale largo a aplanado da ribeira dos Tamanhos, afluente do rio 
Mondego, cuja bacia domina a área em estudo. 
 
Os declives dominantes encontram-se na classe entre 5 e 15%, sendo superados nas encostas 
nas proximidades de Carnicães / Freches onde chegam a atingir os 30 %. Estas 
zonas encontram-se associadas às encostas das ribeiras da Barrosa / Frechão, Canadas e 
Tamanhos / Carnicães. 
 
O traçado do IP2 – Trancoso – Celorico da Beira – IP 5, que se desenvolve sensivelmente de 
Norte para Sul, interessa, na sua maioria, terrenos graníticos, os quais apresentam com 
frequência relevos característicos do tipo “caos de blocos” e/ou penedos isolados, de forma 
arredondada, rodeados por solos de alteração areno-saibrosos. 
 
Aproximadamente entre o km 2+100 a 6+000 ocorrem terrenos xisto-gnaíssicos intercalados 
nos granitos, nos quais, apesar do grau de alteração superficial ser significativo, o relevo é 
mais acidentado, originando encostas de declive acentuado e linhas de água mais encaixadas. 
Refira-se ainda que, na zona inicial, entre os km 1+000 a 3+500, o traçado do IP2 
desenvolve-se subparalelamente ao vale da ribeira do Alcaide/Freixo, ao longo de uma das 
suas vertentes, numa situação de meia encosta acentuada, o que origina perfis mistos, com 
escavações e aterros de grande dimensão e com taludes extensos. 
 
No que se refere à Ligação a Vila Franca das Naves, o seu traçado desenvolve-se, 
aproximadamente de Oeste para Este, interessando exclusivamente terrenos graníticos, numa 
orografia algo acidentada. À semelhança do referido para o IP2 observa-se com frequência os 
relevos do tipo “caos de blocos” e/ou formados por “cabeços” rochosos arredondados, 
rodeados por maciço decomposto, formado por solos areno-saibrosos. 
 
O traçado Ligação do IP 2 à EN 102 (Celorico – Gare) localiza-se em zona aplanada, com 
pequenas variações altimétricas, encontrando-se a cota mais baixa no início do traçado 
(≈ 430 metros) e a mais elevada na parte final (≈ 496 metros), a cerca do km 5+200. 
 
Pode dizer-se que em linhas gerais o traçado atravessa uma única unidade geomorfológica, 
associada ao avançado grau de meteorização do maciço granítico onde se desenvolve. 
 
Assim, a aplanação está associada ao avançado grau de alteração do maciço granítico, 
predominantemente arenizado no horizonte superficial, sobressaindo alguns cabeços pouco 
proeminentes onde por vezes aflora o granito com carácter rochoso. Em todo o caso, não 
ocorrem acidentes geomorfologicamente dignos de nota, nem se observaram situações de 
instabilidade. O traçado, desenvolvendo-se segundo linhas de cumeada ou zonas próximas 
das cabeceiras das linhas de água, pelo que estas são atravessadas quando ainda são pouco 
desenvolvidas. 
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FIG. IV. 1 – Excerto da Carta Geológica à escala 1:500 000 
(ampliada para a escala 1:250 000) 
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2.3 Litoestratigrafia 

Os traçados em estudo localizam-se num substracto geológico constituído na sua quase 
totalidade por massas ígneas graníticas Hercínicas. 
 
Tal como referido anteriormente, no troço do IP2 entre os km 2+100 a 6+000 os granitos 
encontram-se intercalados com afloramentos de rochas metamórficas (xistos, gnaisses e 
migmatítos), de idade Ante-Ordovícica. São frequentes os filões ou filonetes de rochas básicas 
e de aplito-pegmatito encaixados nas rochas graníticas, geralmente preenchendo fracturas. 
 
No que se refere a terrenos de cobertura, para além dos depósitos aluvionares que preenchem 
a baixa aluvionar do ribeira das Tamanhos e que são referenciados na carta geológica, 
verificou-se, com base nos resultados dos trabalhos de prospecção existentes e no 
reconhecimento geológico de superfície, a existência de outros pequenos enchimentos 
aluvionares ou aluvio-coluvionares na dependência de algumas das restantes linhas de água. 
 
Pontualmente, verifica-se ainda a existência de alguns depósitos de aterro ou de entulho, de 
composição variada, resultantes da actividade antrópica. 
 
A Ligação do IP2 à EN 102 e o trecho da EN 102 a beneficiar interessa fundamentalmente 
terrenos de natureza granítica, mais ou menos alterados e frequentemente arenizados no 
horizonte superior. Uma vez que as aluviões acumuladas na dependência do rio Mondego não 
são interferidas, ao longo dos traçados são interessados os coluviões e rochas eruptivas 
hercínias. 
 
Seguidamente, de forma cronológica, é feita a descrição das unidades aflorantes ao longo dos 
traçados (de acordo com o representado nas peças desenhadas), das mais recentes para as 
mais antigas. 
 
 
 
a) Formações de recobrimento 
 

At - Depósitos de aterro (Recente) 
 
Pontualmente, em alguns locais dos traçados ocorrem pequenos depósitos de aterro ou de 
entulho de composição variada, em alguns casos heterogéneos e com disposição irregular, 
resultantes da actividade antrópica. Estes depósitos apresentam geralmente uma espessura 
reduzida, da ordem dos 0,5m a 2,0m. 
 
A maioria destes depósitos correspondem a aterros que constituem as estradas ou caminhos 
atravessados pelos traçados em estudo, sendo, em principio, compactados e de composição 
relativamente homogénea. 
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Co - Coluviões (Recente) 

 
Unidade estratigráfica interessada sobretudo pelo traçado da Ligação do IP2 à EN2 e trecho da 
EN102 a beneficiar. Os depósitos coluvionares têm em geral reduzido desenvolvimento e 
resultam da acumulação de solos originados quer pela acção da gravidade quer da acção das 
águas de escorrência superficial, confundindo-se por vezes com os solos residuais 
subjacentes. 
 
Trata-se de depósitos de composição areno-siltosa fundamental, comportando por vezes 
fragmentos de rocha matriz de dimensões variadas e arredondadas. 
 
São solos soltos quanto à compacidade, comportando matéria orgânica sobretudo no horizonte 
superior. 
 
Estes depósitos associados a solos residuais, foram identificados em seis locais ao longo do 
traçado: km 1+620 a 1+655, km 1+760 a 1+770, km 2+370 a 2+390, km 2+420 a 
2+435, km 2+510 a 2+530, km 5+280 a 5+300, com espessuras máximas a variar entre os 1,2 
e 1,5m. 
 

 
Al e Al/Co - Depósitos aluvionares e aluvio-coluvionares (Holocénico) 

 
Unidade estratigráfica interessada sobretudo pelo traçado do IP2 e Ligação a Vila Franca das 
Naves. Os depósitos aluvionares (Al) correspondem aos depósitos recentes, resultantes da 
acção de transporte e deposição da água, que preenchem as baixas de algumas linhas de 
água. Com excepção das aluviões da baixa da ribeira dos Tamanhos (cerca dos km 8+200 a 
8+450), são depósitos, regra geral, de pequena dimensão tanto em área como em espessura, 
não ultrapassando os 1,0m a 3,5m. 
 
De acordo com as observações de campo e com os trabalhos de prospecção, verifica-se que, 
no caso da baixa da ribeira dos Tamanhos, as aluviões são constituídas essencialmente por 
argilas arenosas nos níveis mais superficiais, passando a areias médias a finas com seixos 
subrolados dispersos nos níveis inferiores. A espessura máxima destes depósitos na zona do 
atravessamento ronda os 4,5m a 6,0m, podendo em pontos localizados apresentar-se mais 
elevada. 
 
Em algumas zonas deprimidas, correspondentes a linhas de água secundárias, que originam 
geralmente vales pouco encaixados e de fundo suavemente arredondado, os maciços 
encontram-se cobertos por pequenos depósitos aluvio-coluvionares (Al/Co), com uma 
espessura geralmente bastante reduzida, que não ultrapassa os 1,0m a 2,0m. 
 
Representam uma situação resultante da mistura entre materiais deslocados por acção 
gravítica ao longo das encostas devido ao evoluído grau de meteorização das litologias do 
substracto e solos transportados pela água, mas que por força da morfologia local e da 
dimensão reduzida da linha de água não sofreram deslocação significativa. 
 
São compostos por siltes arenosos ou argilas silto-arenosas, com seixos sub-arredondados a 
sub-angulosos de quartzo ou granito. 
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b) Formações metamórficas  
 

Xm - Complexo xisto-grauváquico e séries metamórficas derivadas (Ante-Ordovícico) 
 
Unidade estratigráfica interessada sobretudo pelo traçado do IP2 e Ligação a Vila Franca das 
Naves. O designado Complexo xisto-grauváquico e séries metamórficas derivadas surge nesta 
região sob a forma de um conjunto de litologias xisto-gnaissico-migmatíticas (Xm), de um modo 
geral, muito metamorfizadas, cujos afloramentos ocorrem envolvidos pelas massas graníticas, 
sendo muitas vezes difícil definir os limites exactos entre estes maciços. 
 
Este complexo é constituído essencialmente por xistos micáceos mais ou menos argilosos por 
vezes com aspecto mosqueado, micaxistos, migmatitos e ganisses de injecção, geralmente 
ocelados. 
 
Superficialmente este maciço apresenta um grau de alteração muito significativo 
(W5 a W4-5), originando-se desta alteração, na maior parte dos casos, siltes ou siltes 
arenosos, muito micáceos, com fragmentos rochosos, por vezes abundantes e rocha 
decomposta a muito alterada. 
 
 
 
c) Maciços ígneos hercínicos 
 

γπ - Granitos monzoníticos porfiróides 
 
Unidade estratigráfica interessada sobretudo pelo traçado do IP2 e Ligação a Vila Franca das 
Naves. Os maciços ígneos graníticos ocorrentes nesta região embora apresentem algumas 
variações texturais, são predominantemente porfiróides (com grandes cristais de feldspato) e 
apresentam uma uniformidade significativa no que se refere à sua constituição mineralógica e 
petrográfica. 
 
São granitos monzoníticos, regra geral, de grão médio a grosseiro, de duas micas mas 
predominantemente biotíticos. A rocha é leucomesocrata, geralmente de tom azulado quando 
sã, embora por vezes tome um aspecto róseo, por hematização dos feldspatos. Com alguma 
frequência o granito contêm pequenos encraves xistentos e/ou concentrações biotíticas. 
 
Com base no reconhecimento geológico de superfície verifica-se que, no que se refere ao 
estado de alteração este apresenta-se variável e de distribuição algo irregular em planta. No 
global, o grau de alteração aflorante que predomina ao longo do traçado é W5 a W4, com 
ocorrência de solos arenosos grosseiros (saibros) e rocha granítica decomposta a muito 
alterada. 
 
No entanto em algumas zonas, sobretudo na parte final do traçado do IP2, o maciço granítico 
surge aflorante com uma alteração menor, observando-se a ocorrência de saibros graníticos no 
seio dos quais ocorrem massas, blocos e/ou lajes de rocha granítica medianamente a pouco 
alterada (W3 a W2). 
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Rochas eruptivas hercínicas 

 
Ao longo da ligação do IP2 à EN 102 e do trecho desta a beneficiar, os terrenos de base são 
exclusivamente de natureza granítica, representados por granitos de grão fundamentalmente 
grosseiro ou grosseiro a médio, predominantemente biotíticos. Trata-se de granitos 
monzoníticos de idade hercínica em geral muito alterados no horizonte superior, aflorando a 
rocha apenas em trechos topograficamente mais salientes. 
 
A espessura do maciço decomposto ou muito alteado (W5-4) é muito variável, podendo atingir 
vários metros, horizonte onde predominantemente assenta o pavimento, quando em 
escavação. As zonas onde é interferido maciço rochoso com grau de alteração W4-3 ou W3, são 
sobretudo entre o km 1+225 e km 1+375, km 1+950 e km 2+175, km 3+700 e km 4+275 e entre 
o km 5+175 e km 5+225. 
 
Com excepção de trechos localizados, o granito decomposto ou muito meteorizado encontra-se 
até alguns metros de profundidade, ainda que possam incorporar núcleos rochosos. 
 
 
c) Rochas filoneanas 
 

γap e δ - Filões aplito-pegmatíticos e filões de rochas básicas 
 
Unidade estratigráfica interessada sobretudo pelo traçado do IP2 e Ligação a Vila Franca das 
Naves. Ao longo dos traçados encontram-se, com alguma frequência, filões ou filonetes de 
rochas básicas encaixados nos granitos. São na maior parte dos casos diques doleríticos, que 
preenchem fracturas ou, menos frequentemente, intruem as referidas rochas, com direcções 
várias, nomeadamente NE-SW, NNE-SSW ou NW-SE. 
 
Quanto aos filões aplito-pegmatitos ocorrem sob a forma de veios ou massas, com uma 
espessura geralmente reduzida, na maior parte dos casos com orientação NW-SE. 
 
 
 
2.4 Tectónica 

A região interessada pelos traçados em estudo faz parte, em termos paleogeográficos e 
tectónicos, da Zona Centro Ibérica (ZCI), sendo constituída, tal como referido anteriormente por 
maciços ígneos graníticos, no seio dos quais ocorrem, em alguns locais, pequenas manchas 
de terrenos metamórficos (xistos, migmatitos e gnaisses), as quais pertencem ao Complexo 
Xisto-Grauváquico e séries metamórficas derivadas (xistos das Beiras), de idade Ante-
Ordovícica. 
 
Os granitos, que fazem parte do grande batólito granítico das Beiras, correspondem a um dos 
principais testemunhos da tectónica ocorrida durante a orogenia Hercínica, verificando-se 
durante o processo de intrusão uma metamorfização significativa dos terrenos xistentos, com 
ocorrência de processos de assimilação e granitização das rochas existentes, dando origem a 
migmatitos, gnaisses e corneanas. 
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Quer devido ao desenvolvimento de tensões internas, quer pela actuação de forças 
compressivas externas após a instalação dos granitos, estes foram actuados intensamente, 
originando-se uma fracturação significativa, na qual se instalou, em muitos casos, a rede de 
filões existente. Com base nos dados de campo e na Carta Geológica verifica-se que as suas 
direcções predominantes são NE-SW a NNE-SSW e NW-SE. 
 
De acordo com o reconhecimento de campo não foram observadas evidências relativas à 
possível existência de actividade recente (no período Quaternário) nas descontinuidades ou 
falhas observadas. Refere-se no entanto, que na Carta de Neotectónica de Portugal à escala 
1/1 000 000 é assinalada uma falha com uma orientação aproximada NE-SW, que cruza a área 
do traçado do IP2 cerca do km 6+100 (vale atravessado pelo Viaduto 3), referida como falha de 
inclinação desconhecida, com componente de movimentação vertical (marcas no bloco 
inferior). 
 
Corresponde de facto a uma falha bastante conhecida, designada por “Falha da Vilariça”, que 
se inicia ao longo de um vale com o mesmo nome em Trás-os-Montes, e que se desenvolve 
para Sul, ao longo de muitos quilómetros. Trata-se de um acidente activo, que dá origem a 
sucessivos vales por falha, cujos bordos, por definição, serão capazes de reflectirem 
movimentos de pequena amplitude. 
 
 
 
 
2.5 Sismicidade 

De acordo com os sismos históricos e instrumentais registados, segundo dados compilados 
pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica na carta de isossístas de intensidades 
máximas (1986), as intensidades sísmicas máximas terão atingido o valor de VI na região do 
traçado (FIG. IV. 2), de acordo com a escala de Mercalli modificada. 
 
Segundo o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSAEEP), a área em estudo situa-se na zona D, ou seja, de risco sísmico reduzido, à qual se 
atribui um valor de coeficiente de sismicidade, α, de 0.3. 
 
Trata-se da zona de mais baixa intensidade sísmica, não constituindo a actividade sísmica 
condicionante para a segurança da obra. 
 
Igualmente de acordo com o RSAEEP, os terrenos são classificados em três tipos principais 
com vista à determinação do coeficiente sísmico de referência β0.  
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FIG. IV. 2 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental e 

Carta de Isossístas de Intensidade Máximas 
 
 
 
2.6 Recursos Minerais 

Na envolvente da zona em estudo existem algumas pedreiras dedicadas à exploração de 
granito para a construção civil e obras públicas. Destaque para a pedreira da Mota/Engil a Sul 
do nó do IP2 com a A25 (ver Anexo 8 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
Estão também em exploração concessões mineiras para obtenção de quartzo. 
 
 
2.7 Hidrogeologia 

Do ponto de vista hidrogeológico, verifica-se a existência de diferentes tipos de circulação e 
acumulação de água subterrânea, em resultado dos diferentes tipos litológicos presentes e do 
respectivo grau de alteração. 
 
No ponto 5.3 apresenta-se o desenvolvimento integral dos aspectos hidrogeológicos. 
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3. SOLOS E USO DO SOLO 

3.1 Metodologia 
 
3.2 Metodologia 

Neste ponto apresenta-se numa primeira parte a caracterização dos solos ocorrentes tendo em 
conta o seu valor e aptidão. Não existindo cartografia de solos pormenorizada da zona em 
estudo, essa caracterização foi feita recorrendo-se à Carta dos Solos do Atlas do Ambiente à 
escala 1: 1 000 000 (ver FIG. IV. 3). Utilizar-se-á também as informações constantes dos Planos 
Directores Municipais de Trancoso e de Celorico da Beira. 
 
Numa segunda parte fez-se a caracterização dos usos do solo na envolvente directa dos 
traçados. Essa caracterização baseia-se na Ocupação do Solo do Centro Nacional de 
Informação Geográfica (actual IGEO) de 1995, à escala 1: 25 000, que foi actualizada por 
fotografia aérea recente e pelos levantamentos de campo efectuados para as áreas 
envolventes aos traçados. 
 
Desta informação elaborou-se uma Carta de Uso do Solo à escala 1: 25 000 (FIG. IV. 4) que 
permite o enquadramento do projecto numa região mais vasta e à escala 1: 4 000 apresenta-se 
um levantamento de pormenor de áreas afectadas de maior interesse, onde se compilaram 
todas as informações consideradas relevantes para a caracterização dessa faixa e que 
resultam, no essencial, do trabalho de campo (Anexo 2 do Volume 3 – Anexos Técnicos). 
 
 
 
3.3 Caracterização das Unidades Pedológicas Ocorrentes 

Com base na análise da Carta dos Solos do Atlas do Ambiente à escala  
1: 1 000 000 verifica-se que, geologicamente, esta região pertence ao maciço granítico das 
Beiras, formação de rochas eruptivas que dá origem a solos arenosos com perfil cultural 
irregular, ácidos, pobres em fósforo e potássio. No que se refere a zona de implantação dos 
traçados existem os seguintes tipos de solos, segundo a nomenclatura e classificação da FAO: 
 

• Cambissolos dístricos; 
 
• Cambissolos húmicos (rochas eruptivas); 

 
• Cambissolos êutricos (rochas eruptivas); 
 
• Luvissolos órticos. 

 
 
 
Estes solos correspondem aos solos litólicos húmicos e solos litólicos, segundo a classificação 
portuguesa do ex-CNROA. 
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troço; 

0; 

5. 

 
Os traçados em análise desenvolvem-se maioritariamente sobre Cambissolos dístricos. Apenas 
no início do traçado do IP2, até cerca do Nó de Trancoso, são atravessadas três pequenas 
manchas de outro tipo de solos – por ordem crescente de quilómetros são atravessados 
Cambissolos êutricos (rochas eruptivas), Luvissolos órticos e Cambissolos húmicos (rochas 
eruptivas).  
 
Trata-se de solos, de um modo geral, de fraca potencialidade agrícola, frequentemente com 
ocupação florestal e de matos. Alguns destes solos podem, contudo, ter uma utilização agrícola 
razoável, desde que apresentem boas características físicas, textura franca ou franco-arenosa, 
um perfil mais ou menos desenvolvidos e a utilização de práticas culturais de modo a manter 
um baixo declive. 
 
Porém, se se está perante solos mais delgados e localizados em situações de declive 
acentuado, pode desencadear-se um processo erosivo, ficando condicionado o seu uso 
agrícola, devendo ser utilizados para recobrimento florestal e incultos com vista a uma 
protecção mais eficaz dos solos. 
 
Na área em estudo, as manchas de solos de melhor aptidão agrícola correspondem aos vales 
aluvionares e coluvionares das principais linhas de água. De facto, no levantamento de 
pormenor identificou-se que as manchas agrícolas mais extensas abrangem as situações 
topográficas mais favoráveis (mais planas e baixas) situadas nas proximidades das ribeiras do 
Alcaide, Tamanhos, Vilares e da Quinta de S. Bento. 
 
Os solos de aptidão agrícola correspondem à Reserva Agrícola Nacional (RAN), constituídos 
por origem hídrica e com capacidade de produção de biomassa. Apresentam uma ocupação 
predominantemente de culturas anuais. 
 
De acordo com o parecer do “Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas”, o qual foi baseado na “análise da cartografia, ortofotomapas, carta da Reserva 
Agrícola e em trabalho de campo, os solos abrangidos pelo corredor do futuro traçado do IP2, 
são de uma maneira geral Litólicos de origem granítica, de textura ligeira a grosseira (arenosos, 
franco arenosos), com boa drenagem, de espessura variável e com pH ácido. São também 
abrangidos mas em menor quantidade alguns Aluviossolos, Coluviossolos (Solos de Baixas), 
caracterizados por boa a fraca aptidão agrícola, com pequenas limitações e uma 
razoável resposta a intensificação cultural quando sujeitos a regadio e que em parte integram a 
RAN – Reserva Agrícola Nacional”. 
 
Ao confrontar o levantamento de campo com a RAN delimitada nas Cartas de Condicionantes 
dos concelhos de Trancoso e de Celorico da Beira identificam-se as seguintes áreas com maior 
expressão de solos de aptidão agrícola: 
 

− Uma mancha estreita que margina o IP2 desde cerca do km 0+100 até 3+100, 
sendo mesmo interceptada pelo lanço no início do 

 
− Mancha larga interceptada pelo traçado do IP2 ao km 3+10

 
− Mancha larga interceptada pelo traçado do IP2 a cerca do km 12+52
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FIG. IV. 3 – Extracto da Carta de Solos 
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3.4 Descrição da Ocupação do Solo ao Longo dos Traçados em Estudo 

A análise relativa à ocupação do solo na área de influência do projecto compreendeu 
o levantamento da situação actual existente no que diz respeito às seguintes classes 
de uso: 
 

• Áreas urbanas 
 
•  Áreas agr íco las:  
 

- culturas de sequeiro 
- culturas de regadio 
- vinha 
- pomar 
- olival 
- outras áreas agrícolas 

  
•
 
 Áreas f loresta is :  

- pinheiro bravo 
- carvalho 
- castanheiro e amendoeira 

  
•
 
 Matos 

•  Zonas rochosas 
 

•  Pedre iras 
 
 
 
A partir dos levantamentos de campo realizados, tendo por base a fotografia aérea da área em 
estudo e a Carta de Uso do Solo à escala 1: 25 000 do CNIG (ver FIG. IV. 4), elaborou-se 
cartografia esquemática da ocupação actual destacando-se as secções de traçado 
onde se identificaram áreas consideradas de maior interesse, que constam do Anexo 2 do 
Volume 3 – Anexos Técnicos. 
 
Tendo sido contactado no âmbito do actual projecto o Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, este referiu em oficio que “de uma maneira geral, o 
traçado em análise desenvolve-se em zonas pouco povoadas, de características 
essencialmente rurais, onde encontramos áreas de encosta ocupadas por afloramentos 
rochosos, matos (giestas, piorneiras, urzes, codeços), florestas (carvalho, castanheiro, pinheiro, 
eucalipto, azinheira, sobreiro) e zonas de baixa ou meia encosta ocupadas por pomares, vinha, 
olival, cereais (centeio), culturas hortícolas e pastagens/forragens destinadas a alimentação 
animal, espaços estes, onde o padrão fundiário existente se caracteriza por explorações de 
média dimensão ou minifúndio com uma grande diversificação cultural. De referir ainda, a 
existência de algumas manchas de floresta moderna e ordenada, composta sobretudo por 
amieiros e carvalhos.”  
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No mesmo oficio refere também que: ”No que respeita ao efectivo pecuário, salienta-se pela 
sua importância um núcleo de ovinos existente no troço compreendido entre São Martinho e o 
nó de Trancoso, estimado em aproximadamente 500 animais, distribuídos por 4 ou 5 
explorações agro-pecuárias geridas por agricultores a titulo principal. De referir que estes 
animais são explorados exclusivamente segundo um sistema tradicional de pastoreio, em que 
a componente arbustiva assume particular importância na sua alimentação, complementando 
desta forma as pastagens e as forragens. Neste pressuposto considera-se fundamental 
salvaguardar o acesso dos animais aos respectivos locais de pastoreio.” 
 
As fracas potencialidades agrícolas da maioria dos solos atravessados pelos traçados em 
estudo levaram a uma ocupação com predomínio dos sistemas culturais mistos de arvenses e 
pecuária extensiva, onde intercalam vastas áreas de produtividade reduzida de aptidão 
predominantemente florestal. 
 
Nas zonas baixas na dependência de solos aluvionares praticam-se sistemas agrícolas 
intensivos que têm como base a horticultura, milho e pomares. O olival e a vinha têm aqui 
alguma expressão. 
 
De referir que todas as freguesias atravessadas pelos traçados, dos concelhos de Trancoso e 
Celorico da Beira, pertencem à área geográfica de produção de vinhos da denominação de 
origem (DO) Beira Interior, de acordo com a Portaria 165/2005, de 11 de Fevereiro. 
 
Os terrenos agrícolas encontram-se associados às zonas de vale de pequenas linhas de água 
que ocorrem na zona, designadamente as ribeiras do Alcaide, das Canadas, dos Tamanhos, 
de Vila Franca, de Vilares e da Quinta de S. Bento, e são ocupados por pastagens, pequenas 
hortas, vinhas e algum olival. Correspondem nalguns casos a áreas de solos pertencentes à 
RAN. 
 
Ao nível das espécies florestais verifica-se que o estrato arbóreo é dominado pelo pinheiro 
bravo (Pinus pinaster) e carvalho negral (Quercus pyrenaica), verificando-se em menor escala 
a presença do sobreiro (Quercus suber) e o carvalho roble (Quercus robur). 
 
O castanheiro (Castanea sativa), largamente cultivado, aparece em manchas em monocultura 
para produção de fruto. 
 
As linhas de água são geralmente enquadradas por vegetação ripícola de amieiros (Alnus 
glutinosa), freixos (Fraxinus angustifolia) e salgueiros (Salix spp.). Ao longo das vias de 
comunicação a presença destas espécies é nalguns casos também notada. 
 
A par dos terrenos agro-florestais aparecem largas manchas de incultos e matos. Os giestais e 
os urgeirais constituem a maior parte das áreas de matos da área em estudo. 
 
As áreas urbanas mais próximas resumem-se a pequenos aglomerados, como é o caso de 
S. Martinho, Avelal e Chafariz do Vento. As maiores densidades de construções/habitações 
ocorrem a mais de 1 km dos traçados, com excepção para a concentração de habitações 
pertencentes a Vila Franca das Naves, já no final da ligação a esta povoação, e para as 
habitações que ladeiam o troço da EN 102 a beneficiar.  
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FIG. IV. 4 – Carta de Uso do Solo (COS 90) 
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a) IP2 – Lanço Trancoso – Celorico da Beira – IP5 
 
No primeiro quilómetro deste troço o traçado insere-se no vale da ribeira do Alcaide em zona 
de culturas intensivas de regadio e alguma vinha e pomares – destaque para um pomar de 
macieiras atravessado entre cerca do km 0+600 e 0+800 (ver Foto A2-1 do Anexo 2.2 do 
Volume 3 – Anexos Técnicos). 
 
Desenvolve-se de seguida a meia encosta em zona de aptidão florestal dominada por áreas de 
pinhal e carvalhos. Destaque-se nesta zona a afectação de uma mancha de carvalhos entre 
cerca dos km 1+850 e 2+250 (ver Planta A2-1 do Anexo 2.1 do Volume 3 – Anexos Técnicos). 
 
Na zona de travessia desta linha de água, sensivelmente ao km 0+950, foi identificado um 
corredor ripícola com alguma expressão (ver Foto A2-2 do Anexo 2.1). 
 
Sensivelmente entre os km 2+850 e 3+450 é afectada uma área de castanheiros (ver 
Planta A2-2 do Anexo 2.1 e Foto A2-3 do Anexo 2.2), aliás à semelhança do que acontece no Nó 
de Trancoso, sobretudo pela implantação da Ligação à EN102 (ver Planta A2-3 do Anexo 2.1). 
 
Ainda na zona do Nó de Trancoso destaca-se a afectação de uma área de regadio na parte Sul 
deste nó (Planta A2-3 do Anexo 2.1 e Foto A2-4 do Anexo 2.2) e alguma vinha para além de 
algumas manchas de pinheiros. A partir daqui até cerca do km 5+200 o traçado insere-se numa 
zona de características agrícolas, dominada por pequenas parcelas de culturas de regadio, 
sequeiro e vinha.  
 
Na travessia do vale encaixado da ribeira de Canadas, com alguma expressão aluvionar, 
o traçado interfere com áreas de pinhal que dominam as suas encostas declivosas (ver 
Foto A2-5 do Anexo 2.2), desenvolvendo-se a partir daqui em terrenos da Quinta da Atalaia a 
meia encosta sobre solos cultivados de arvenses. 
 
A partir de cerca do km 7+200 o traçado implanta-se no vale aberto da ribeira dos Tamanhos, 
afectando pequenas parcelas de culturas de sequeiro e regadio e áreas 
de vinha nos melhores solos, como consequência do aterro previsto para o local 
(ver Planta A2-4 do Anexo 2.1 e Foto A2-6 do Anexo 2.2). Para transposição desta ribeira, com 
largura aluvionar apreciável, está projectado um viaduto de cerca de 550 metros 
(km 7+950 a 8+500), que minimizará a afectação de uma zona de vale agricultada de culturas 
de regadio. 
 
Até ao Nó da Ligação a Vila Franca das Naves, sensivelmente ao km 9+800, as áreas 
agrícolas intercalam com algumas manchas de pinhal e souto. Este nó interfere com áreas de 
vinha com alguma expressão, ocupando também uma zona de pinhal e áreas com culturas de 
regadio e sequeiro (ver Planta A2-5 do Anexo 2.1 e Foto A2-7 do Anexo 2.2). 
 
Segue-se uma zona onde dominam as culturas arvenses de sequeiro que intercalam com 
áreas de culturas de regadio na dependência de pequenas linhas de água afluentes da ribeira 
dos Tamanhos. Refira-se a travessia da ribeira de Vilares, a cerca do km 10+250, que 
apresenta um corredor ripícola de relativa expressão (ver Foto A2-8 do Anexo 2.1). 
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Algumas manchas de pinheiros, carvalhos e castanheiros alternam com as culturas referidas, 
nomeadamente entre os km 11+000 e 11+400 e o km 12+600 e a zona do Nó de Celorico da 
Beira. Associadas a estas zonas foram identificadas áreas extensas de matos e alguns 
incultos. 
 
O Nó de Celorico da Beira ocorre numa zona florestal e de matos (saliente-se que a zona 
florestal foi recentemente ardida). 
 
A partir daqui o traçado irá desenvolver-se sobretudo em áreas de mato, onde os afloramentos 
rochosos surgem como elementos de destaque na paisagem. Trata-se de uma zona de 
características planálticas ocupadas por matos rasteiros onde se visualizam por vezes alguns 
elementos de vegetação arbórea, sobretudo pinheiros, eucaliptos e alguns exemplares 
dispersos de carvalhos e castanheiros. 
 
A ocupação do solo no troço entre o Nó de Celorico da Beira até à ligação à A25 é 
devidamente ilustrada com fotografias na Nota Técnica apresentada no Anexo 1 do 
Volume 3 – Anexos Técnicos. 
 
Esta matriz é por vezes interrompida por pequenas áreas de várzea, onde as condições 
naturais de relevo suave, associados a factores edafo-climáticos, favorecem o uso agrícola. As 
áreas cultivadas estão associadas sobretudo a culturas de regadio e arvenses de sequeiro, 
quase sempre utilizadas para pastagens de gado, e a olival e vinha. 
 
Destaque para uma área de olival afectada pelo troço em estudo na zona de intercepção com a 
A25. A ligação à A25 onde será instalado o nó do IP2 com esta auto-estrada ocorre numa zona 
de características agrícolas, onde se destaca a presença das Quintas de Pompeu e de Pomar.  
 
Em termos de valor das áreas ocupadas, atendendo às características dos terrenos de cultivo e 
à composição das áreas florestais, considera-se que a via afectará nalguns situações áreas 
que apresentam valor agrícola e florestal. 
 
 
b) Ligação a Vila Franca das Naves 
 
A Ligação a Vila Franca das Naves inicia-se numa zona essencialmente florestal, atravessando 
áreas de vinha entre sensivelmente os km 0+500 e 1+000. O traçado segue então por zona 
florestal e de matos, cruzando a EM 580 ao km 2+334 (ver Foto A2-9 do Anexo 2.2).  
 
A partir do km 3+000 a Ligação afecta extensas áreas de vinha e de algum olival, que ladeiam 
a EM 580 (ver Planta A2-6 do Anexo 2.1 e Fotos A2-10 e A2-12 do Anexo 2.2).  
 
Na parte final do traçado ocorrem também algumas habitações e anexos agrícolas que não 
serão directamente afectadas pelo projecto da Ligação, havendo contudo afectação dos 
espaços rurais por vezes cultivados que as envolvem (ver Foto A2-11 e A2-12 do 
Anexo 2.2).  
 
A Rotunda a construir no final da Ligação insere-se numa zona urbana já ocupada pelo traçado 
da EN340 (ver Foto A2-13 do Anexo 2.2). 
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c) Ligação do IP2 à EN102 (Celorico - Gare)
 
Após a Rotunda com a EN102, o traçado segue inicialmente por uma zona de matos, 
marginando entre cerca dos km 0+300 e 0+400 uma área de vinha (lado esquerdo da via), 
conforme mostra a Foto A2-14 do Anexo 2.2. Entra depois numa área de olival, intercalando com 
áreas de matos e pastagens até cerca do km 1+300.  
 
Destaque na área em estudo, entre cerca dos km 0+450 e 1+300, para a extensa rede de 
caminhos estreitos ladeados por muros de pedra (alguns deles interferidos pelo traçado), 
acompanhados por cortinas arbóreas sobretudo de carvalhos, amieiros, salgueiros e alguns 
sobreiros, que constituem elementos de interesse em termos paisagísticos (ver Foto A2-15 do 
Anexo 2.2). 
 
A partir daqui o traçado desenvolve-se numa zona de matos e incultos (ver Foto A2-16 do 
Anexo 2.2), onde se identificaram alguns carvalhos de pequeno porte dispersos, intercalando 
com áreas de pinhal e pastagens. Destaque para duas extensas manchas de pinhal entre 
cerca do km 1+000 a 1+300 e km 1+800 a 2+100. 
 
Sensivelmente a partir do km 2+650 o traçado insere-se numa área de pastagens até cerca do 
km 3+000 (ver Foto A2-17 do Anexo 2.2), seguindo-se uma extensa área de matos, que intercala 
com algumas manchas de pinhal e áreas de pastagem. 
 
O Nó 2, com o CM1101, ocupa uma área predominantemente de matos e incultos 
(ver Foto A2-18 do Anexo 2.2). 
 
Até ao final do traçado destaque para algumas áreas de olival, pastagens e hortas de 
pequenas dimensões, inseridas no seio de uma extensa mancha de matos. 
 
O Nó com o IP2 (Nó de Celorico da Beira) insere-se predominantemente numa zona florestal e 
de matos (ver Foto A2-19 do Anexo 2.2). 
 
 
 
d) Beneficiação da EN102
 
A beneficiação desta estrada nacional implicará o alargamento da via em algumas zonas e a 
rectificação de algumas curvas. 
 
Este troço insere-se na zona de vale do rio Mondego que apresenta características 
marcadamente agrícolas. Nas zonas marginais desta via são predominantes as culturas de 
sequeiro, intercaladas com culturas de regadio, olival, pomares e vinha, em parcelas de 
pequenas dimensões. 
 
O olival apresenta aqui alguma expressão, sobretudo na parte final deste traçado, na zona da 
Rotunda com a EN102. 
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A ocupação urbana é reduzida e dispersa, apresentando-se mais concentrada na parte inicial, 
até ao km 0+600 (ver Foto A2-20 do Anexo 2.2). Destaque para algumas casas de habitação e 
oficinas de automóveis, que se encontram relativamente afastadas da via, não sendo por isso 
afectadas por este projecto de beneficiação. Na zona da rotunda no final do traçado prevê-se a 
interferência com uma antiga casa de habitação e uma construção abandonada. 
 
Como impacte a destacar refira-se a interferência com a cortina de árvores que marginam a 
via, nomeadamente de amieiros, salgueiros e carvalhos (ver Foto A2-21 do Anexo 2.2). 
 
A Rotunda com a EN102 insere-se na parte Nascente numa zona de matos e incultos, 
ocupando ainda parcialmente um campo de milho. Do lado Poente desenvolve-se 
exclusivamente em área de olival (ver Foto A2-22 do Anexo 2.2). 
 



 
 
 

RELATÓRIO SÍNTESE 
IP2 – Lanço Trancoso / Celorico da Beira / IP5 (Projecto Base); Ligação do IP2 a Vila Franca das Naves (Projecto Base); Ligação 
do IP2 à EN102 (Projecto de Execução); Beneficiação da EN102 (Projecto de Execução) 
Agosto de 2005 Volume 2 – Relatório Síntese 

IV-25

 
4. CLIMA 

4.1 Metodologia 

Procedeu-se a uma abordagem climatológica da área afecta ao projecto, quer a nível regional, 
visando a caracterização dos principais elementos do clima da região em estudo, quer a nível 
local, avaliando os impactes directos da implantação da estrada em termos de alterações 
microclimáticas. 
 
A nível da caracterização regional a metodologia a seguir consistiu nos seguintes passos: 
 

− Localização das estações meteorológicas e recolha de dados de base; 
 
− Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos 

meteoros pertinentes (temperatura, precipitação, radiação solar e evaporação 
potencial, velocidade e direcção do vento, e outros); 

 
− Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas 

particulares (ventos fortes, temporais, chuvadas torrenciais neblinas, nevoeiros, 
geadas, trovoadas, etc.). 

 

Ao nível local pretendeu-se caracterizar os principais padrões microclimáticos, actualmente 
ocorrentes na área do projecto e envolvente, e determinar as eventuais alterações passíveis de 
ocorrerem como consequência da construção e presença da estrada. 
 
 
 
4.2 Caracterização Regional 

4.2.1 Enquadramento Climático 

De acordo com Daveau et al. (1985), a zona em estudo é caracterizada por Invernos frios e 
Verões moderados, ou seja: 
 

− A temperatura mínima média do mês mais frio varia entre 1 a 2ºC, verificando-se 
durante 10/15 a 30 dias por ano temperaturas negativas; 

 
− A temperatura máxima média do mês mais quente varia entre 23 a 29ºC, verificando-

se durante 20 a 100 dias por ano temperaturas máximas superiores a 25ºC. 
 

Ao longo dos traçados verificam-se índices de precipitação da ordem dos 900-1000 mm, com o 
período das chuvas a concentra-se no semestre de Outubro a Março. Trata-se de uma região 
interior onde são bem característicos os traços de continentalidade, sendo de prever a 
ocorrência de Verões bastante secos. 
 
Também em relação à temperatura são evidentes os sinais de continentalidade, com 
amplitudes térmicas relativamente elevadas, bem característicos desta região e motivados pelo 
seu afastamento do mar e pela presença dos maciços montanhosos da envolvente. 
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4.2.2 Classificação Climática 

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações 
climatológicas permitem classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da classificação 
climática de Köppen, que se adapta bastante bem à paisagem geográfica e aos aspectos de 
revestimento vegetal da superfície do globo. 
 
A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima dos lugares e regiões 
com base nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de precipitação e na sua 
distribuição correlacionada ao longo dos meses do ano. Nesta classificação são considerados 
cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes tipos de clima planetários. 
 
Segundo Köppen, a região em estudo apresenta um clima de tipo Csb (Godard, A., Tabeau, 
M., 1993), ou seja: 
 
 

C Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais frio é 
inferior a 18ºC, mas superior a –3ºC, enquanto o mês mais quente apresenta valores 
superiores a 10ºC; 

 
s Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do semestre 

quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm; 
 

b Verão pouco quente mas extenso, a temperatura média do ar no mês mais quente do 
ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja temperatura média é 
superior a 10ºC. 

 
 
Obviamente que os valores extremos que caracterizam esta classificação se baseiam em 
critérios arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo ocorrer 
divergências em níveis de caracterização mais detalhados. 
 
 
 
 
4.2.3 Meteorologia 

A informação meteorológica considerada neste estudo refere-se à Estação Climatológica da 
Guarda, localizada a Sul da área do projecto, e à Estação Udométrica de Trancoso, mais 
próxima da área em estudo, que ilustra a pluviosidade ao longo dos traçados. O período de 
observação é de 1951 a 1980 para todas as estações meteorológicas. 
 
No Quadro IV. 1 referem-se as coordenadas geográficas e a altitude das estações 
meteorológicas consideradas e na FIG. IV. 5 apresenta-se a sua localização.  
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Quadro IV. 1 – Estações Meteorológicas Consideradas 

 

Estação Tipo Latitude Longitude Altitude 

Guarda Climatológica e Udométrica 40º32’ N 7º16’ W 1 019 m 

Trancoso Udométrica 40º47’ N 7º22’ W 850 m 

 

Para efeitos da caracterização climatológica da área de estudo, consideraram-se os 
parâmetros temperatura do ar, precipitação, humidade, insolação e evaporação, regime de 
ventos, nevoeiro e nebulosidade, orvalho e geada, e granizo e queda de neve. 
 

 

TRANCOSO

GUARDA

 
Legenda:                          Traçados em Estudo 

 
FIG. IV. 5 – Localização das Estação Climatológica da Guarda  

e Estação Udométrica de Trancoso 
 
 
 
4.2.3.1 Temperatura 

 
A temperatura média anual registada na Estação Climatológica da Guarda é de 10,4ºC, sendo 
a temperatura média do mês mais frio de 3,8ºC, em Janeiro, e a do mês mais quente de 
18,8ºC, em Julho. Estes valores e a amplitude térmica média (15ºC) denotam bem os traços de 
continentalidade que caracterizam esta região. 
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As temperaturas médias mínimas e máximas registadas nesta estação são de, 
respectivamente, 1,4ºC, no mês de Janeiro, e de 24,2ºC, em Julho. Os valores máximos e 
mínimos absolutos são de 33,8ºC, em Setembro, e de –12,3ºC, em Fevereiro, respectivamente. 
Anualmente, o número de dias com temperatura mínima inferior a 0,0ºC é de 38,4 e com 
temperatura máxima superior a 25,0ºC de 38,1. 
 
Na FIG. IV. 6 apresenta-se o gráfico termo-pluviométrico da Estação Climatológica da Guarda. 
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Fonte: IM, 1990 

FIG. IV. 6 – Gráfico Termo-Pluviométrico 
(Estação Climatológica da Guarda, 1951-80) 

 
 
 
4.2.3.2 Precipitação 

O valor de precipitação média anual registado nas estações consideradas é de 935,5 mm, na 
Guarda, e de 994,9, em Trancoso. As diferenças de precipitação entre as estações 
climatológicas estão associadas sobretudo à altitude a que cada uma se localiza. 
 
Na Estação Climatológica da Guarda verifica-se a ocorrência de apenas dois meses secos 
(Julho e Agosto), com precipitações inferiores a 30 mm. A maior concentração de precipitação 
verifica-se no mês de Novembro (129,0 mm) e a mínima em Agosto 
(11,2 mm). O valor máximo diário foi de 137,4 mm em Novembro. 
 
Na Estação Udométrica de Trancoso a maior e menor concentração de precipitação verifica-se 
em Janeiro (145,0 mm) e em Julho (14,9 mm), respectivamente. Os valores máximos diários 
foram de 121,8 mm em Dezembro. 
 
A frequência da precipitação verificada evidencia a ocorrência de chuvadas de grande 
intensidade (29,3 dias por ano – Guarda e 33 dias por ano – Trancoso, com valores de 
precipitação igual ou superior a 10,0 mm). 
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A FIG. IV. 7 representa a distribuição da precipitação média mensal verificada na Estação 
Udométrica de Trancoso. 
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Fonte: IM, 1990 

FIG. IV. 7 – Precipitação Média Mensal 
(Estação Udométrica de Trancoso, 1951-80) 

 
 
 
4.2.3.3 Humidade, Insolação e Evaporação 

A humidade relativa média do ar, observada na Estação Climatológica da Guarda, regista os 
mínimos diurnos durante o período da tarde, uma vez que estes valores variam na razão 
inversa da temperatura, enquanto que, por outro lado, o arrefecimento nocturno provoca um 
aumento do valor deste parâmetro. 
 
O clima da região em estudo é considerado moderadamente húmido, dado apresentar valores 
médios anuais compreendidos entre 78% às 9h, que diminuem ao longo do dia, para 75% às 
21h. 
 
No que diz respeito à insolação não se encontram valores disponíveis para a estação 
climatológica considerada, apresentando a área em estudo, de acordo com o Atlas do 
Ambiente, valores médios de insolação que variam na ordem das 2 400 às 2 600 horas, sendo 
a quantidade total de radiação solar inferior a 150 kcal/cm2. 
 
Em relação à evaporação, o valor anual é de 1 361,6 mm. O valor máximo registou-se no mês 
de Agosto, com 235,9 mm, e o valor mínimo no mês de Janeiro, com 38,2 mm (Estação 
Climatológica da Guarda). 
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4.2.3.4 Nevoeiro e Nebulosidade 

 
O número de dias em que ocorrem nevoeiros é significativamente relevante. Durante o trinténio 
considerado registaram-se na Estação Climatológica da Guarda, em termos médios, 112,6 dias 
de nevoeiro por ano. A maior ocorrência de nevoeiros ocorre no 
mês Dezembro com 16,7 dias, sendo Agosto aquele que regista a frequência mais reduzida 
(3,5 dias). 
 
Na FIG. IV. 8 apresenta-se a variação anual da ocorrência de nevoeiro, expresso em número de 
dias / mês, para a estação climatológica considerada. 
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FIG. IV. 8 – Número de Dias com Nevoeiro 
(Estação Climatológica da Guarda, 1951-80) 

 
 
Ao longo da região atravessada pelos traçados verifica-se frequentemente a ocorrência de 
nevoeiros de irradiação (baixas continentais) resultantes das condições topográficas que 
favorecem os fenómenos de acumulação, e de vertentes nebulosas associadas às encostas 
viradas para o Atlântico. 
 
É muito frequente na região a ocorrência de vertentes nebulosas, verificando-se, na Estação 
Climatológica da Guarda, o céu muito nublado em 112,2 dias por ano. 
 
 
 
4.2.3.5 Orvalho e Geada 

 
A ocorrência de geadas verifica-se durante 7 meses por ano (Estação Climatológica da 
Guarda), num total de 48,9 dias, com a máxima ocorrência no mês de Dezembro 
(11,3 dias). Na zona de Trancoso registam-se valores da ordem ou superiores a 70 dias por 
ano. 
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A ocorrência de orvalho tem igualmente grande importância na zona em estudo, verificando-se 
em 43,5 dias ao longo do ano, com a máxima ocorrência no mês de Setembro (8,9 dias). 
 
 
4.2.3.6 Granizo e Queda de Neve 

 
Na estação da Guarda verifica-se anualmente a queda de granizo em 1,7 dias.  
 
A ocorrência de neve verifica-se durante 7 meses por ano (Estação Climatológica da Guarda), 
num total de 13,5 dias, com a máxima ocorrência no mês de Fevereiro (3,4 dias). 
 
 
4.2.3.7 Regime de Ventos 

 
Nesta região predominam os ventos do quadrante Noroeste (24,6%), seguindo-se em 
importância o quadrante Sul (23,1%) (Estação Climatológica da Guarda). 
 
As velocidades médias atingidas são de 20,2 km/h para o quadrante Sul e 19,3 km/h para o 
quadrante Noroeste e registam maior frequência do quadrante meridional no semestre Outono-
Inverno e de Noroeste no período Estival. 
 
Durante o ano os ventos sopram com uma velocidade média de 16,5 km/h, ocorrendo o mínimo 
para o quadrante de Nascente (12 km/h). 
 
Registam-se por ano 37 dias de ventos fortes (v ≥ 36 km/h), embora para ventos muito fortes (v 
≥ 55 km/h) a média não ultrapasse os 3 dias por ano. 
 
Na FIG. IV. 9 apresenta-se a rosa-dos-ventos relativa à estação climatológica considerada, com 
indicação da frequência e velocidade média dos ventos. 
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FIG. IV. 9 – Frequência e Velocidade Média dos Ventos para cada Rumo 
(Estação Climatológica da Guarda, 1951-80) 
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4.3 Caracterização Microclimática 

A maioria dos fenómenos microclimatológicos observados resultam essencialmente das 
condições topográficas e da tipologia de uso do solo, e da influência destes factores sobre o 
modo de manifestação dos diferentes meteoros. Existem, pois, pequenas variações dos 
elementos climáticos em diferentes locais da região, correspondentes a situações de 
microclima. 
 
Os traçados em estudo localiza-se numa zona com uma “energia de relevo” reduzida a média, 
onde alternam as várias elevações do terreno com as zonas de vale, onde o relevo é mais 
aberto. Estas zonas deprimidas estão associadas, a Norte, ao vale da ribeira do Alcaide 
(afluente do rio Douro) e, a Sul, aos vales das ribeiras de Canadas e dos Tamanhos (afluentes 
do rio Mondego). Apesar dos evidentes sinais de continentalidade, estes vales apresentam 
ainda um toque climático atlântico, beneficiando alguns dos seus talvegues da penetração das 
massas de ar vindas do mar. 
 
O regime de brisas determinado pela topografia de uso do solo em campo dominantemente 
aberto, é muito influenciada pelas formas de terreno, acompanhando as linhas de drenagem ao 
longo dos vales e sofrendo efeitos de represamento nas zonas de estrangulamento dos vales. 
 
As principais características microclimáticas da região são determinadas pelos seguintes 
factores morfológicos e de uso do solo: 
 

− A orografia, sobretudo alguns alinhamentos com uma orientação sensivelmente de NE-
SW, origina um importante efeito de protecção relativa aos ventos marítimos de N e NW 
e S, diminuindo a sua influência. 

 

− A morfologia dos vales do Douro (a Norte), mas sobretudo do vale do Mondego (a Sul) 
torna-os corredores marcantes de brisas marítimas e continentais, cujo fluxo, em 
situações de elevada estabilidade atmosférica é muito propício à ocorrência de 
nevoeiros de baixas continentais nas noites e madrugadas dos meses mais frescos 
(Outubro a Maio). 

 

− A tipologia do coberto florestal destas encostas, ao longo das quais se desenvolvem os 
traçados em estudo, não origina a formação de importantes massas de ar frio, 
propiciando antes a sua fácil deslocação para o vale. 

 

Em situações de destruição desse coberto (por exemplo, na sequência de incêndios) 
podem originar bacias de formação de importantes brisas de encosta, que até ao 
restabelecimento do coberto florestal, alterarão positivamente o quadro actual de 
arejamento mediano das encostas em análise. 

 
Em síntese, em consequência destas características, esta região poderá caracteriza-se pela 
ocorrência significativa nas noites e manhãs dos meses de Outono, Inverno e Primavera de 
nevoeiros de irradiação nas zonas de vale. 
 
As brisas de encosta deverão apresentar ao longo do seu trajecto uma intensidade reduzida a 
média, não se esperando que registe energia suficiente para assegurar um arejamento eficaz 
ao longo dos traçados, onde, em situações de elevada estabilidade atmosférica, podem ocorrer 
fenómenos de acumulação, induzindo algum risco de geada em algumas zonas, embora 
reduzido (nomeadamente nas encostas voltadas a Norte). 
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5. RECURSOS HÍDRICOS 

5.1 Metodologia 

Para a caracterização dos recursos hídricos considerou-se a divisão entre águas superficiais e 
subterrâneas. 
 
Relativamente às águas superficiais foi efectuada uma breve descrição da bacias hidrográficas, 
tanto em termos hidrológicos, como no que se refere aos principais usos de água, da sub-
bacias hidrográficas onde se insere especificamente o projecto em estudo.  
 
Do mesmo modo, para as águas subterrâneas, será feita a caracterização hidrogeológica da 
zona, sendo analisados os principais usos e a qualidade das águas subterrâneas. 
 
Os elementos apresentados têm origem na bibliografia consultada, assim como no 
levantamento de campo efectuado.  
 
 
 
5.2 Recursos Hídricos Superficiais 

5.2.1 Bacias Hidrográficas Interceptadas 

O traçado em estudo desenvolve-se na Região Hidrográfica do Douro (D.G.R.A.H., 1981), mais 
propriamente na sub-bacia do rio Côa, pertencente à semi-bacia Sul do rio Douro, e, em 
particular, na sub-bacia da ribeira dos Tamanhos, afluente directo da margem direita do rio 
Mondego.  
 
Na FIG. IV. 10 apresentam-se cartografadas as principais bacias hidrográficas da zona em 
estudo. 
 
De facto, a maior parte dos traçados desenvolvem-se na bacia do rio Mondego. No entanto, a 
parte inicial do traçado do IP2, desde o km 0+000 até à zona de implantação do Nó de 
Trancoso, ao km 3+900, pertence à bacia do rio Mondego. O sub-planalto de Trancoso 
corresponde assim à zona de separação de diversas sub-bacias hidrográficas, que drenam 
para o Douro a Norte, e para o Mondego a Sul. 
 
A rede hidrográfica na área em estudo apresenta um vasto número de pequenas linhas de 
água com uma ramificação do tipo ortogonal a pontualmente dendrítrica. A Norte da zona de 
implantação do Nó de Trancoso situa-se a ribeira de Alcaide (ou do Freixo), afluente de 
4.ª ordem do rio Mondego. A Sul, situam-se diversos afluentes de 2.ª e 3.ª ordem do rio 
Mondego, na sua maioria tributários da ribeira de Tamanhos, que também será directamente 
pelo traçado do IP2. 
 
No Quadro IV. 2 apresentam-se as características das principais ribeiras interceptadas pelos 
traçados em estudo e dos rios para onde confluem. De realçar que as linhas de água referidas 
correspondem a linhas de água perenes, embora apenas com caudal bastante significativo na 
época de maior pluviosidade. 
 
Regra geral os vales das linhas de água existentes apresentam um entalhamento e declive 
relativamente acentuado nas zonas xistentas, enquanto que nas zonas graníticas formam vales 
mais suaves e abertos. 
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Quadro IV. 2 – Características Físicas e Classificação Decimal das  

Principais Linhas de Água Potencialmente Afectadas pelo Traçado em Estudo 
 

Área da bacia 
hidrográfica (km2) 

Comprimento do  
curso de água (km) 

Bacia 
Hidrográfic
a principal 

Curso de Água Classificação 
Decimal 

Portugal Espanha Portugal Espanha 

Ribeira do Freixo ou do 
Alcaide

201 77 11 07 02 27,4 — 11,7 — 

Ribeira dos Cótimos  201 77 11 07 90,9 — 7,8 — 

Ribeira de Massueime 201 77 11 524,0 — 61,8 — 

Rio Côa 201 77 2638,1 — 136,5 — 

Bacia 
hidrográfica 
do rio Douro 

Rio Douro 201 18 550,0 79 820,0 330,0 597,0 

Ribeira da Quinta de S. 
Bento

701 98 01 8,8 — 5,0 — 

Ribeira de Vilares 701 98 03 18,9 — 9,5 — 

Ribeira de Vila Franca 701 98 05 5,4 — 5,0 — 

Ribeira das Canadas 701 98 04 01 3,5 — 3,3 — 

Ribeira do Frechão ou da 
Barroca 

701 98 04 18,9 — 7,1 — 

Ribeira dos Tamanhos 701 98 89,2 — 16,0 — 

Bacia 
hidrográfica 
do rio 
Mondego 

Rio Mondego 701 6 644 — 232,2 — 

    Linhas de água interceptadas pelo traçado em estudo  

   Fonte: “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal,” 1981 
 
 
 
 
5.2.2 Condições Climáticas Influentes 

Segundo o Relatório do Projecto de Cartografia de Risco de Incêndio Florestal para Celorico da 
Beira, os dados das três estações udométricas mais próximas da zona em estudo Celorico da 
Beira, Trancoso e Fornos de Algodres permitem constatar a existência de chuvas bastante 
fortes na região. Nos três postos udométricos considerados, já ocorreram precipitações diárias 
superiores a 110 mm. A relativa proximidade do oceano, a pouco mais de 100 km, e o factor 
altitude, tornam esta zona como zona de condensação intensa, e daí o seu clima 
particularmente pluvioso, com precipitação anual superior a 1200 mm. Estes valores sugerem a 
possibilidade de existência de fortes variações nos caudais dos rios e ribeiras.  
 
 
 
5.2.3 Escoamentos 

Não existem actualmente quaisquer estações hidrométricas situadas na zona de 
desenvolvimento dos traçados. As estações mais próximas são as que apresentam no Quadro 
IV. 3. Nestas estações mede-se actualmente o nível hidrométrico instantâneo (NIHIDI). 
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FIG. IV. 10 – Principais Bacias Hidrográficas e Estações Hidrométricas consideradas 
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Na FIG. IV. 11 encontra-se representada a variação dos níveis hidrométricos instantâneos de 
Novembro de 2001 a Janeiro de 2005 para a estação hidrométrica mais próxima – Celorico da 
Beira (09M/01), sendo de referir que os valores mais elevados são provocados por períodos de 
precipitação intensa e que estas ocorrências, de carácter variável e periódico, apresentam 
grande contraste com o leito de estiagem. Devido ao período de seca decorrido, os valores 
registados em 2004/2005 apresentam-se inferiores aos verificados para épocas semelhantes 
em anos anteriores.  
 
 

Quadro IV. 3 – Características das Estações Hidrométricas mais próximas da zona em Estudo 
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Fonte: INAG, 2005, http://snirh.inag.pt. 
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Fonte: INAG, 2005, http://snirh.inag.pt. 

 
FIG. IV. 11 – Variação do Nível Hidrométrico Instantâneo entre Novembro de 2001 e Janeiro de 

2005 na Estação Hidrométrica Automática de Celorico da Beira  
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No Quadro IV. 4 encontram-se estimativas dos caudais de ponta de cheia para diversos 
períodos de retorno de 5 a 1 000 anos para as principais ribeiras interceptadas. 
 
 
 

Quadro IV. 4 – Valores Estimados do Caudal de Ponta de Cheia 
para as Principais Linhas de Água Interceptadas 

 
Caudal (m3/s) Tempo de 

retorno 
(anos) Alcaide  Canadas Tamanhos Quinta de S. Bento 

5 58,95 21,58 105,00 33,83 

10 84,74 30,98 150,93 48,63 

20 96,86 35,41 172,51 55,58 

50 112,61 41,17 200,55 64,62 

100 132,24 48,34 235,52 75,88 

500 167,22 61,13 297,82 95,96 

1000 194,42 71,08 346,27 111,57 

Fonte: EIA, Projecto de Execução, 1996 
 
 
 
5.2.4 Usos da Água 

Na área em estudo, sensivelemente, num corredor de 1 000 m, foram identificados como 
principais usos de água, a captação para uso agrícola (água para rega), sendo corrente os 
agricultores efectuarem valas para rega dos respectivos terrenos a partir das linhas de água 
existentes. 
 
De realçar que o próprio rio Mondego a cerca de 1 km do final do Lanço do IP2 em estudo 
constitui um meio de suporte de vida aquática, sendo classificado como “águas piscícolas de 
salmonídeos” da Nascente até à Ponte do Ladrão e como “águas piscícolas de ciprinídeos” da 
Ponte do Ladrão à ponte da EN347 em Montemor o Velho, de acordo com o Aviso n.º 
12677/2000 (2.ª Série) publicado no Diário da República n.º 194 da Série II de 23 de Agosto de 
2003. 
 
Junto a Ponte do Ladrão estão localizadas também duas praias fluviais em estudo mais 
próximas da área de projecto. Embora nenhum dos locais se encontre designado como zona 
balnear interior, ambas as praias está em fase de estudo.  
 
Mais à frente no ponto 6.2 deste capítulo apresentam-se dados de qualidade da água relativos 
às referidas áreas balneares. 
 
Existem captações de águas superficiais fora da área em estudo que juntamente com as 
captações de águas subterrâneas garantem o abastecimento de água aos concelhos de 
Trancoso e de Celorico da Beira (FIG. IV. 12). 
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FIG. IV. 12 – Carta de Recursos Hídricos e Qualidade da Água  

(Infra-estruturas Hidráulicas, Principais Usos da Água e Pontos de Monitorização) 
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5.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 

5.3.1 Hidrogeologia 

Do ponto de vista hidrogeológico, verifica-se a existência de diferentes tipos de circulação e 
acumulação de água subterrânea, em resultado dos diferentes tipos litológicos presentes e do 
respectivo grau de alteração. 
 
No que se refere às formações xistentas, nas zonas em que a alteração superficial é 
reduzida, os sistemas aquíferos (pouco produtivos), são do tipo fissural, de permeabilidade 
geralmente baixa, em que a água circula por infiltração e percolação através das 
descontinuidades abertas (xistosidade, diaclases e zonas de contacto). 
 
Ou seja, a circulação de água subterrânea depende do grau, abertura e preenchimento da 
xistosidade e diaclasamento dos maciços rochosos em profundidade, bem como de eventuais 
zonas de escoamento preferencial que possam ocorrer, constituídas por falhas ou filões mais 
fracturados. Estes aquíferos poderão dar origem a pequenas exsurgências nos taludes das 
grandes escavações, sobretudo nas zonas das encostas de maior pendor. 
 
Quanto às zonas de maior espessura de alteração dos maciços xistentos, dada a sua forte 
composição silto-argilosa, apresentarão geralmente um comportamento semi-permeável a 
impermeável à circulação de água. 
 
Quanto aos maciços graníticos, os traçados interessarão, dois tipos fundamentais de 
aquíferos: os de porosidade, instalados nos solos granulares essencialmente arenosos a 
areno-siltosos, derivados do maciço decomposto a muito alterado, que permite boas condições 
para armazenamento de água, e os de fissuração, ocorrentes nos maciços medianamente a 
pouco alterados. 
 
Deste modo, nos troços em maciços graníticos, os aquíferos que poderão afectar mais o 
traçado são os de porosidade associados a percolação de água nas zonas mais alteradas e 
superficiais (arenosas), já que em profundidade o maciço encontra-se, em princípio, 
progressivamente menos alterado e as diaclases tendem a fechar, funcionando o maciço 
rochoso como barreira impermeável, impedindo a infiltração. Em zonas de escavação poderá, 
assim, romper-se o equilíbrio hidrostático existente, intersectando-se o nível freático e 
originando exsurgências nos taludes, o que poderá conduzir a fenómenos de ravinamento e/ou 
erosão interna (“pipping”), instabilizando os taludes. 
 
Desta feita a circulação das águas de infiltração, facilitada pela densa rede de diaclases de 
granito, geralmente alterado, origina numerosas fontes e nascentes. O estado do granito 
permite a abertura de poços e galerias de minas.  
 
Nos depósitos aluvionares e aluvio-coluvionares, com base nas observações de campo e 
nos resultados dos trabalhos de prospecção, verifica-se com frequência que se constituem 
pequenos aquíferos por porosidade, podendo também aparecer níveis de águas suspensas 
originados pela infiltração das águas superficiais e retenção em níveis menos permeáveis de 
composição silto-argilosa. Estes aquíferos, embora de expressão relativamente reduzida, tendo 
em atenção a espessura geralmente pequena dos depósitos, poderão causar alguns 
condicionamentos ao nível da fundação dos aterros a executar. 
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As sondagens mecânicas realizadas na zona de implantação dos traçados referenciam, para a 
maioria dos casos, a ocorrência de níveis freáticos a escassos metros da superfície (até 5 m). 
 
Esta zona é caracterizada por uma baixa produtividade aquífera, sendo a produtividade média 
de 50 m3/dia.km2. De referir que os aquíferos mais produtivos na zona em estudo têm por 
suporte os aluviões modernos e estreitas faixas existentes ao longo das principais linhas de 
água, que estão evidentemente dependentes destas. 
 
 
 
5.3.2 Usos da Água 

As águas subterrâneas na zona em estudo são utilizadas para uso doméstico, industrial e 
agrícola.  
 
Foram identificadas várias captações de água subterrânea particulares na envolvente dos 
traçados para rega dos campos agrícolas ou usos domésticos. Algumas dessas captações 
foram já alvo de notificação ou licenciamento segundo listagem facultada pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro.  
 
Na área envolvente mais afastada existem captações públicas para abastecimento às 
populações. A maioria da água de abastecimento público distribuída nos concelhos de 
Trancoso e de Celorico da Beira tem origem subterrânea em poços, furos, galerias de minas e 
nascentes.  
 
Na FIG. IV. 12 encontram-se assinaladas as infraestruturas hidráulicas existentes na área de 
influência do projecto. A inventariação destas infraestruturas foi feita com base em várias 
fontes, nomeadamente, Câmaras Municipais, Serviços Municipalizados de Água e Inventário 
Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INAG). 
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6. QUALIDADE DA ÁGUA 

6.1 Metodologia  

Para a caracterização da situação de referência foi avaliada a qualidade da água do rio 
Mondego, tendo por base os dados disponibilizados pelo INAG, no âmbito da Rede de 
Qualidade e da Rede de Qualidade Automática (RGA). 
 
A análise dos dados de qualidade disponíveis para as águas superficiais e subterrâneas foi 
feita tendo por base os actuais usos de água e as normas de qualidade da água actualmente 
em vigor, nomeadamente as estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
 
Serão ainda analisados os principais focos de poluição para as águas localizados na área de 
desenvolvimento do projecto em estudo. 
 
 
 
6.2 Qualidade das Águas de Superfície 

O quadro legislativo actual, relativo à qualidade da água, é constituído pelo  
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que define os requisitos a observar na utilização das 
águas para diversos fins, incluindo produção de água para consumo humano, suporte da vida 
aquícola, actividades balneares e rega e pelo Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, que 
regula a qualidade da água destinada ao consumo humano. 
 
Com base nas normas e critérios de classificação para avaliação da  
aptidão das águas tendo em vista os usos da água que foram já descritos no ponto 5.2.4 Usos 
da Água, a qualidade das águas superficiais na zona do projecto e área envolvente será 
avaliada considerando o seu principal uso, que consiste na rega. Será ainda avaliada a 
Qualidade Mínima da água na zona de influência do projecto de acordo com o Decreto-Lei n.º 
236/98. 
 
Importa realçar que a Rede de Qualidade de Água (RQA) não apresenta qualquer estação de 
monitorização nas linhas de água directamente afectadas pelos traçados.  
 
Acresce ainda o facto das estações na bacia do rio Douro estarem em zonas que não permitem 
a caracterização da área em estudo. De facto na sub-bacia do rio Côa, as estações situam-se a 
montante do ponto onde desagua a ribeira de Massueime. 
 
No caso da bacia do rio Mondego existe, no próprio rio Mondego, uma estação em Celorico da 
Beira – Ratoeira (10M/08) –, a montante da área para onde confluem as linhas de água 
interferidas pelos traçados, e uma outra estação em Fornos de Algodres – Ponte de Juncais 
(10L/01) – situada a jusante da área de confluência. Note-se que pelo facto desta última 
estação estar muito afastada da área em estudo não caracteriza a qualidade da água na zona 
de desenvolvimento dos traçados em estudo. 
 
No Anexo 3.1 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o quadro com os valores máximo 
recomendados (VMR) e os admissíveis (VMA) associados aos diversos usos previstos nas 
estações consideradas. 
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Existem ainda duas praias fluviais em estudo situadas no concelho de Celorico da Beira – 
Lageosa do Mondego e Ponte do Ladrão, para as quais existem dados de qualidade das águas 
para fins balneares. 
 
Deste modo, para a caracterização da qualidade das águas superficiais na zona em estudo, 
recorreu-se aos dados mais actuais para os seguintes locais situados no rio Mondego (ver FIG. 
IV. 12): 

 

• Estação da RQA de Ratoeira (10M/08), junto a captação pública de água, a cerca de 1 
km do final do lanço em estudo – amostragens mensais realizadas ao longo dos anos 
de 2003 e 2004; 

• Praia fluvial em estudo de Ponte do Ladrão a cerca de 1 km do final do lanço em estudo 
– amostra pontual realizada a 14 de Setembro de 2004; 

• Praia fluvial em estudo de Lageosa do Mondego, a montante da estação fluvial de 
Ponte do Ladrão – amostra pontual realizada a 14 de Setembro de 2004. 

 
 

No Quadro IV. 5 apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos nos locais referidos para os 
anos de 2003 e 2004. 
 
Foi também tida em consideração a caracterização da qualidade das águas efectuada em 1996 
patente no Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execução IP2 – Trancoso/IP5 e 
Variante a Trancoso (doravante designado como EIA do IP2 – Trancoso/IP5 e Variante a 
Trancoso), no âmbito do qual foram feitas análises aos principais cursos de água atravessados 
pela plena via. 
 
Os valores registados em 2003 e 2004 na estação de Ratoeira, no rio Mondego, denotam a 
existência de alguma contaminação orgânica, o que também já acontecia com alguns dos seus 
afluentes interceptados pelos traçados no ano de 1996.  
 
Este facto, provavelmente associado à descarga de efluentes orgânicos na bacia do rio 
Mondego (confrontar ponto 6.4), conduz à interdição do uso da água para fins balneares num 
dos locais avaliado e obriga a que toda a água captada para produção de água para consumo 
humano tenha que ser sujeita a um tratamento físico, químico e desinfecção (classe A2).  
 
No que se refere à utilização da água para fins de rega, os valores assumidos pelos 
parâmetros Coliformes Fecais e Totais conduzem a que águas não sejam recomendáveis para 
essa utilização. 
 
No que diz respeito a águas piscícolas, verifica-se que, entre os parâmetros avaliados, é 
apenas excedido o valor máximo recomendável de azoto amoniacal para os salmonídeos e 
ciprinídeos. 
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Quadro IV. 5 – Qualidade das Águas Superficiais para os anos de 2003 e 2004 
 

Zona Fluvial em Estudo 
Estação Local de Captação 

Ratoeira (10M/08) Lageosa do 
Mondego 

Ponte do 
Ladrão 

Parâmetro 

Unidade NV Média Máximo Determinação pontual 

pH Escala de 
Sörensen 

23 6,9 7,4 6,6 7,0 

Condutividade µS/cm 23 52,0 92 — — 

SST mg/L 15 4,2 13 — — 

Ortofosfatos mg P2O5/L 22 0,1 0,09 — — 

Azoto Amoniacal mg NH4/L 19 0,17 0,35 — — 

Nitratos mg NO3/L 22 2,2 3,6 — — 

Cloretos mg Cl/L 22 6,9 14 — — 

Sulfatos mg SO4/L 10 <20 20 — — 

Azoto de Kjeldahl mg N/L 6 0,6 1,2 — — 

Cianetos mg CN/L 1 <0,02 <0,02 — — 

OD mg O2/L 22 8,9 6,7* — — 

OD % Saturação 9 75,9 68* — — 

CBO mg O2/L 22 1,2 3 — — 

CQO mg O2/L 13 8,0 16 — — 

Detergentes mg/L 8 <0,4 <0,4 — — 

Óleos e Gorduras mg/L 3 0,9 2,2 — — 

Coliformes Totais UFC/100 ml 22 2 600 9 400 3 300 500 

Coliformes Fecais UFC/100 ml 22 495 1 400 2 000 300 

Estreptococos Fecais UFC/100 ml 22 264 870 160 30 

Clorofila a mg/m3 14 7,2 12,4 — — 

Arsénio mg As/L 6 0,006 0,011 — — 

Cádmio mg Cd/L 7 0,0003 0,0005 — — 

Chumbo mg Pb/L 7 0,007 0,026 — — 

Cobre mg Cu/L 15 0,010 0,010 — — 

Crómio mg Cr/L 6 0,0007 0,0015 — — 

Ferro Total mg Fe/L 14 0,22 0,57 — — 

Magnésio mg Mn/L 14 0,023 0,08 — — 

Zinco mg Zn/L 15 <0,03 <0,03 — — 

Fonte: CCDR-Centro  NV – N.º de análises       — não avaliado        * Corresponde aos valores mínimos verificados 
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Na abordagem à qualidade das águas efectuada no EIA do IP2 – Trancoso/IP5 e Variante a 
Trancoso realizado em 1996 refere-se que “a ribeira do Alcaide apresentava água frescas e 
límpidas, provenientes de uma nascente com um escoamento médio e que são utilizadas para 
rega”, estas características foram também observadas no levantamento de campo efectuado 
em Março de 2005. O caudal verificado em Janeiro de 1996 foi de 3,4 m3/s, sendo 
provavelmente a única ribeira atravessada pelos traçados “que mantém um escoamento médio 
no Verão”. 
 
Relativamente a este curso de água a análise efectuada em 1996 revelou que tinha uma 
“qualidade muito aceitável”, verificando-se que “todos os parâmetros físico-químicos 
amostrados se encontravam abaixo dos VMA para águas destinadas ao consumo humano. (…) 
Do ponto de vista bacteriológico a água apesar de imprópria para o consumo humano não 
revelava contaminação orgânica fecal”. Esta característica poderá, contudo, nem sempre 
ocorrer uma vez que entre a povoação de S. Martinho e a ribeira de Alcaide está situada uma 
fossa séptica com tratamento primário, sendo o efluente final, de acordo com informações da 
Câmara Municipal de Trancoso, conduzido para a ribeira de Alcaide. 
 
No que diz respeito à ribeira de Canadas, no levantamento efectuado no âmbito do EIA do IP2 
– Trancoso/IP5 e Variante a Trancoso, “as águas apresentavam-se muito turvas estando as 
margens no local de amostragem (perto do lugar de Prado) completamente cobertas de lixo. 
Foi medido um caudal de 1,9 m3/s. No Verão podem ocorrer períodos críticos em que a água 
não corre”. As análises efectuadas revelaram a ocorrência de alguma contaminação ao nível 
físico-químico, mas em particular bacteriológico, existindo neste caso sinais de contaminação 
orgânica fecal. 
 
Na ribeira de Tamanhos foram também efectuadas análises, na zona do Minhocal, no âmbito 
do EIA do IP2 – Trancoso/IP5 e Variante a Trancoso, tendo-se na altura verificado um caudal 
de 4,3 m3/s. No Verão pode ocorrer alguns troços podem secar. Também, neste caso as 
análises evidenciam a existência de contaminação orgânica fecal, ainda que vestigial. 
 
A ribeira de Vilares “apresentava águas com alguma turvação, a jusante do lugar de Maçal da 
Ribeira, observando-se também grande quantidade de lixo diverso nas suas margens. Na 
altura da amostragem registava uma caudal de 1,4 m3/s, podendo chegar a secar no Verão. 
Mais uma vez as águas revelam claramente a existência de contaminação orgânica de origem 
fecal. 
 
Na ribeira da Quinta de São Bento, de água relativamente límpidas na zona da Ponte Grande, 
registou-se na altura da amostragem um caudal de 2,5 m3/s águas, embora no Verão a água 
praticamente não flua. Também esta linha de água tem problemas de contaminação orgânica 
de relativa importância. 
 
Em síntese, pode referir-se que a utilização das linhas de água na área em estudo e 
envolvente próxima está condicionada pelos teores de contaminação especialmente orgânica. 
As águas superficiais analisadas, apesar de revelarem uma evolução positiva, apresentam uma 
inaptidão generalizada para servirem de suporte à vida piscícola ou consumo humano, 
ultrapassando por vezes valores recomendados para fins de rega. 
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6.3 Qualidade das Águas Subterrâneas 

Para a região atravessada pelo projecto não existem quais quer Estações pertencentes à Rede 
de Qualidade de Águas Subterrâneas. 
 
Foram solicitados às Câmaras Municipais dados analíticos de águas brutas, mas efectivamente 
os dados facultados correspondem a amostras analisadas após tratamento. 
 
Assim, a caracterização destas águas será efectuada apenas com base nos mapas do Atlas do 
Ambiente, complementada com informação disponível no Plano de Bacia Hidrográfica do rio 
Mondego e com informação verbal facultada pela Centro de Saúde de Trancoso. 
 
As disponibilidades hídricas na zona não são em geral de qualidade compatível com os 
parâmetros legalmente exigidos para águas de consumo humano, facto que se deve em muitos 
dos casos à proximidade dos níveis freáticos da superfície, tornando-se assim mais 
susceptíveis de contaminações. 
 
Relativamente à vulnerabilidade à poluição, tendo em conta o Plano de Bacia Hidrográfica do 
Rio Mondego, a área de projecto insere-se numa zona de vulnerabilidade baixa a variável – 
zona maioritariamente constituída por aquíferos instalados em rochas fissuradas. Pelo 
contrário, os aquíferos aluvionares, menos representativos na zona, apresentam uma alta 
vulnerabilidade à poluição. 
 
 
 
6.4 Fontes de Poluição 

No que diz respeito à drenagem das águas residuais urbanas, de acordo com o Inventário 
Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR), verifica-se 
que no concelho de Trancoso existem cinco ETAR com tratamento secundário para um total de 
3 451 habitantes (freguesias de Terrenho, Valdujo, Santa Maria, São Pedro e Vila Franca das 
Naves) e diversas fossa. No concelho de Celorico da Beira existem duas ETAR também com 
tratamento secundário (Freguesias de Santa Maria e Casas do Soeiro). Nas restantes casos as 
águas residuais são conduzidas para fossas sépticas. 
 
A existência de um número elevado de fossas sépticas para onde são encaminhadas as águas 
residuais urbanas de muito dos lugares existentes parecem estar na origem da maioria das 
situações de poluição das águas, designadamente nas linhas de água atravessadas pelos 
traçados em estudo. 
 
Apesar de existirem algumas actividades industriais também susceptíveis de provocarem 
alguma contaminação, como é o caso de lagares de azeite ou oficinas automóveis, estas 
parecem não ser em princípio uma causa de contaminação nesta zona. 
 
Por último, importa referir, que poderá haver também poluição do tipo difusa de origem na 
actividade agrícola devido às escorrências de campos de cultivo que marginam as principais 
linhas de água. 
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7. QUALIDADE DO AR 

7.1 Metodologia 

Para a caracterização do ar na área de estudo, recorreu-se a dados existentes relativos à 
avaliação preliminar da Qualidade do Ar a nível nacional, uma vez que não existem estações 
de medição fixas integradas na rede de qualidade do ar da Região Centro próximas da área de 
projecto. Foi feita também a identificação das principais fontes poluentes na zona interessada 
pelo projecto. 
 
Por fim, foram avaliadas as condições de dispersão na atmosfera, com base nos parâmetros 
meteorológicos determinantes dos fenómenos de transporte e de dispersão, e nas 
características morfológicas locais. 
 
 
 
7.2 Enquadramento Legislativo 

O Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, define as linhas de orientação da política de gestão 
da qualidade do ar em Portugal. Em conformidade com os objectivos traçados neste diploma 
legal, surge o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e o Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de 
Dezembro. 
 
O Decreto-Lei n.º 111/2002 estabelece os valores limite e os limiares de alerta para as 
concentrações de dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em 
suspensão com diâmetro inferior a 10 µm (PM10) e monóxido de carbono, chumbo e benzeno, 
com datas de cumprimento de 1 de Janeiro de 2005 e de 1 de Janeiro de 2010, consoante o 
poluente e fixa, ainda, as respectivas margens de tolerância aplicáveis entre a entrada em vigor 
do Decreto-lei n.º 111/2002 e a data de cumprimento (1 Janeiro de 2005 ou 1 Janeiro de 2010). 
 
O Decreto-Lei n.º 320/2003 estabelece objectivos a longo prazo, valores alvo, um limiar de 
alerta e um limiar de informação ao público para as concentrações de ozono no ar ambiente. 
  
No Anexo 4 – Qualidade do Ar do Volume 3 – Anexos Técnicos apresentam-se os valores 
normativos de qualidade do ar para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, 
partículas em suspensão (PM10) e monóxido de carbono, de acordo com o Decreto-Lei n.º 
111/2002 e para o ozono, de acordo com o Decreto-Lei n.º 320/2003. 
 
Durante o período transitório entre a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002 e as datas 
de cumprimento, e conforme disposto no Artigo 9.º deste Decreto-lei (Norma de Aplicação 
Transitória), tem-se que no que se refere ao dióxido de azoto: 
 
“   b) Mantêm-se em vigor, até 1 de Janeiro de 2010, os valores limite e os métodos de 
referência de amostragem e análise constantes, respectivamente, dos Anexos I e III à Portaria 
n.º 286/93, de 12 de Março,….” 
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7.3 Caracterização da Qualidade do Ar 

Não existem estações de medição da qualidade do ar na área de influência do projecto 
integradas nas redes de medição da qualidade do ar geridas por organismos sob a tutela do 
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente1.  
 
Assim sendo, a caracterização da qualidade do ar na situação de referência teve por base os 
resultados das campanhas de pré-avaliação da qualidade do ar a nível nacional, levadas a 
cabo no âmbito do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 276/99.  
 
As campanhas que abrangem a zona em estudo ocorreram para o SO2, NO2 e O3 entre o Verão 
de 2000 e o Verão de 2001. Nessa avaliação foram utilizados tubos de difusão, que estiveram 
expostos durante cerca de uma semana, em cada campanha. Na FIG. IV. 13 apresenta-se uma 
síntese dos resultados obtidos. 
 
Importa salientar que as concentrações resultantes da campanha correspondem a um período 
de exposição que não permite a comparação directa com os valores limite de qualidade do ar 
estabelecidos na legislação. Contudo, é possível inferir se as concentrações médias obtidas 
são ou não elevadas quando comparadas, designadamente, com outras áreas do país. 
 
 

 

   Área de projecto   Área de projecto   Área de projecto 

Fonte: Instituto do Ambiente

 
FIG. IV. 13 – Resultados Obtidos nas Avaliações Preliminares da Qualidade do Ar2  

para os Poluentes SO2, NO2 e O3

 
1 A actual Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da CCDR-Centro é constituída pelas seguintes estações: Coimbra / Av. 
Fernão Magalhães; Coimbra / Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra; Aveiro / Escola Secundária José Estêvão; Ílhavo / 
Escola EB 23 de Ílhavo; Estarreja / Avança; Estarreja / Teixugueira; Leiria / Ervedeira e Fundão / Salgueiro. 
2 As imagens ilustram os resultados máximos obtidos nas duas primeiras campanhas realizadas. 



 
 
 

RELATÓRIO SÍNTESE 
IP2 – Lanço Trancoso / Celorico da Beira / IP5 (Projecto Base); Ligação do IP2 a Vila Franca das Naves (Projecto Base); Ligação 

do IP2 à EN102 (Projecto de Execução); Beneficiação da EN102 (Projecto de Execução) 
Volume 2 – Relatório Síntese Agosto de 2005 
 

IV-50 

 
Da análise da FIG. IV. 13, verifica-se que à excepção dos níveis de O3, todos os restantes 
poluentes não revelam problemas a nível da qualidade do ar. A concentração de O3 no ar 
ambiente detém nesta zona valores mais elevados comparativamente a outras áreas do país 
mais desenvolvidas e com maior densidade populacional.  
 
Este facto pode ficar a dever-se à conjunção de vários factores, designadamente, à existência 
de cotas mais elevadas, à direcção predominante dos ventos e ao afastamento das áreas mais 
urbanizadas onde a maior concentração de monóxido de azoto no ar ambiente promove 
reacções de destruição de ozono.  
 
A área em estudo trata-se de uma zona rural pouco poluída caracterizada por níveis muito 
baixos de SO2, NOx e CO. 
 
 
7.4 Identificação Local das Principais Fontes Poluentes 

Os concelhos de Trancoso e Celorico da Beira localizam-se na zona centro do país, no interior, 
onde o terreno apresenta uma morfologia relativamente acidentada, situada entre os vales dos 
rios Douro e Mondego. 
 
Tratam-se de concelhos com extensas áreas rurais. As principais zonas urbanas, que 
correspondem às sedes dos referidos concelhos, apresentam-se como zonas com densidades 
populacionais inferiores à média nacional (133 hab./km2) tal como acontece genericamente na 
região do interior.  
 
De acordo com os dados das Câmara Municipais de Trancoso e Celorico da Beira e 
respectivos PDMs a actividade industrial detêm pouca importância e cinge-se a algumas 
unidades ligadas à construção civil, pequenas indústrias metalomecânicas, pequenas 
indústrias agro-alimentares (designadamente lagares de azeite, queijarias e salsicharias), 
pedreiras (designadamente junto ao IP5) e várias oficinas de reparação automóvel  
 
Face ao exposto, as principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos com influência na 
área estudada poderão relacionar-se com as vias rodoviárias onde os volumes de tráfego são 
mais elevados, como é o caso do IP5 e da EN102. Estas infraestruturas rodoviárias são 
responsáveis pela emissão de poluentes resultantes essencialmente da queima dos 
combustíveis como os óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos e 
também de dióxido de carbono (CO2). 
 
As áreas de carácter florestal ou agrícola, que dominam a maior do território em estudo, 
contribuem com emissões de COV, CH4, N2O e NH3 para a atmosfera. 
 
 
 
7.5 Condições de Dispersão de Poluentes Atmosféricos 

A orografia, sobretudo alguns alinhamentos com uma orientação sensivelmente de NE-SW, 
origina um importante efeito de protecção relativa aos ventos marítimos de N e NW e S, 
diminuindo a sua influência. Não obstante, os vales do Douro (a Norte), e sobretudo o vale do 
Mondego (a Sul) constituem corredores marcantes de brisas marítimas e continentais. 



 
 
 

RELATÓRIO SÍNTESE 
IP2 – Lanço Trancoso / Celorico da Beira / IP5 (Projecto Base); Ligação do IP2 a Vila Franca das Naves (Projecto Base); Ligação 
do IP2 à EN102 (Projecto de Execução); Beneficiação da EN102 (Projecto de Execução) 
Agosto de 2005 Volume 2 – Relatório Síntese 

IV-51

 
Na região predominam os ventos do quadrante Noroeste (24,6%), seguindo se em importância 
os do quadrante Sul (23,1%). 
 
As velocidades médias atingidas são de 20,2 km/h, para o quadrante Sul, e 19,3 km/h, para o 
quadrante Noroeste, e registam maior frequência do quadrante meridional no semestre 
Outono-Inverno e de Noroeste no período Estival. 
 
A média anual de frequência de situações de calmaria (em que a velocidade do vento é inferior 
a 1 km/h) é de 0,7%, registando-se, por ano, 37 dias de ventos fortes (v ≥ 36 km/h), embora 
para ventos muito fortes (v ≥ 55 km/h) a média não ultrapasse os 3 dias por ano. 
 
O local caracteriza-se assim por apresentar ventos, muitas vezes moderados a fortes, pelo que 
se manifesta bastante favorável à dispersão dos poluentes atmosféricos que são lançados no 
ar. 
 
 
 
7.6 Potenciais Receptores 

Consideram-se como principias receptores na envolvente da área de projecto as habitações e 
zonas de serviços situadas nas faixas que acompanham as vias rodoviárias existentes, bem 
como os ecossistemas ecológicos e as explorações agrícolas existentes nas proximidades. 
 
O potencial de afectação depende de diversos factores, com particular destaque para a 
distância do receptor ao traçado, a sua exposição aos ventos dominantes e a existência ou não 
de obstáculos naturais ou artificiais entre o receptor e a infra-estrutura viária em estudo. 
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8. AMBIENTE SONORO 

 
8.1 Introdução 

O ruído é uma componente muito sensível do ambiente, afectando potencialmente de forma 
negativa a qualidade de vida quotidiana das pessoas. 
 
A exposição ao ruído ambiente poderá ocasionar consequências nefastas na saúde, no 
comportamento dos indivíduos e nas actividades do homem bem como efeitos psicológicos e 
sociais. 
 
Estes aspectos deverão ser acautelados como prevenção em face pelos decorrentes custos 
económicos que a sua correcção pode implicar. O controlo do ruído ambiente tem como 
objectivos primordiais proteger a população dos ruídos intrusos que causam perturbação nas 
suas actividades diárias e prevenir o crescente aumento do ruído ambiente que se traduzirá 
mais tarde numa diminuição da qualidade de vida. 
 
O IP2 poderá ser identificada como uma infraestrutura de transporte rodoviário geradora de 
ruído. Atendendo ao volume de tráfego previsto, os níveis sonoros que resultarão da sua 
utilização, serão variáveis em função do número e tipo de veículos em circulação e da 
velocidade média a que os mesmos se desloquem. 
 
A minimização do impacte provocado pelo ruído de tráfego, tem portanto uma importância 
decisiva para a quantidade de vida de pessoas que vivem na vizinhança de vias de 
comunicação. O ambiente sonoro nestes casos deve ser controlado de forma a garantir níveis 
aceitáveis alterando o menos possível o quotidiano dessas pessoas. 
 
 
 
 
8.2 Metodologia 
 
8.2.1 Objectivos e Metodologia Geral  

Este estudo tem como objectivos a caracterização do ambiente sonoro e identificação de locais 
críticos para a vizinhança dos traçados em estudo.  
 
De forma a caracterizar a situação de referência nas imediações dos traçados propostos 
procedeu-se inicialmente a uma recolha de dados no campo através de medições efectuadas 
no local nos dias 1 e 2 de Março e 21 e 22 de Abril de 2005 e durante os períodos diurno e 
nocturno. 
 
As medições foram realizadas com céu limpo e vento fraco, sendo a sua duração média de, no 
mínimo, 30 minutos. 
 
Ao longo dos traçados são identificados os pontos sensíveis em termos de poluição sonora e 
os valores medidos nos locais. É igualmente feito o enquadramento legal dos valores medidos 
de forma a poder classificar as zonas analisadas de acordo com o Novo Regulamento Geral 
Sobre o Ruído. 
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As medições foram efectuadas em pontos que reflectissem o nível de ruído na envolvente dos 
traçados nos seus pontos mais críticos. Desta forma optou-se por medir o ruído em 
localizações próximas de fachadas de habitações, que estivessem orientadas na direcção dos 
traçados. A cada ponto escolhido podem corresponder diversas habitações em situação 
semelhante em termos de poluição sonora. 
 
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem 
como os respectivos parâmetros de configuração. No início e no final da série de medições foi 
verificada a calibração dos sonómetros. Se o valor não está correcto, procede-se a um ajuste 
de sensibilidade por meio do potenciómetro de ajuste. 
 
O valor obtido no final do conjunto de medições não pode diferir do inicial mais do que 
0,5 dB(A). Quando esta diferença é excedida o conjunto de medições não é considerado válido 
e estas são repetidas. 
 
Todas as medições foram feitas de acordo com o descrito na Norma NP-1730 de 1996 – 
"Descrição e medição do ruído ambiente".  
 
Foi utilizado um tripé para garantir a estabilidade da medição isolando o mais possível de 
vibrações que pudessem contaminar os valores medidos. O microfone foi protegido com um 
protector de vento de forma a minimizar o efeito do ruído aerodinâmico do vento. 
 
A malha de ponderação em frequência "A" foi utilizada tal como descrito na referida Norma 
sendo esta a ponderação que melhor reflecte o comportamento do ouvido humano. 
 
 
 
 
8.2.2 Equipamento Utilizado 

O equipamento utilizado consistiu em: 
 

−  Sonómetro integrador de classe de precisão 1. Marca Rion modelo NA 27; 
 
− Calibrador Acústico tipo I, modelo 1251 da Norsonic com adaptador para microfone de 

½”. 
 
 
 
8.2.3 Definições 

Seguidamente é feita uma pequena descrição das definições usadas neste estudo. 
 

• Ruído Ambiente – Ruído global observado numa dada circunstância num determinado 
instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima 
ou longínqua do local considerado. 
 

• Ruído Residual (ou Ruído de Fundo) – Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais 
ruídos particulares, para uma determinada situação. 
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• Ruído Particular (ou Ruído Perturbador) – Componente do ruído ambiente que pode ser 

especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte 
sonora. 
 

• Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um Ruído e num Intervalo de 
Tempo – Nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia 
acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo. 
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Sendo: 

L (t) o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); 
T  o período de tempo considerado 

 
 
 
8.3 Enquadramentos Legal 

A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal é, actualmente, enquadrada do 
ponto de vista legal pelo Regime Legal sobre a Poluição Sonora (Regulamento Geral sobre o 
Ruído), Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. Este documento estabelece uma 
estrutura legal para a limitação de níveis de ruído ambiente, apresentando requisitos para 
alguns tipos de construções e instalações e critérios para definição de incomodidade devida ao 
ruído e respectiva protecção. 
 
As infra-estruturas de transporte são contempladas no seu Artigo 15º, “Infra-estruturas de 
transporte”, o qual estabelece que “as entidades responsáveis pelo planeamento ou pelo 
projecto das novas infra-estruturas de transportes rodoviários... ou pelas alterações às 
existentes devem adoptar as medidas necessárias para que a exposição da população ao 
ruído no exterior não ultrapasse os níveis sonoros referidos no nº 3 do artigo 4º, para as zonas 
sensíveis e mistas”. Este artigo estabelece como limites para o valor do índice LAeq 55 dB (A) 
no período diurno e 45 dB (A) no período nocturno nas “zonas sensíveis” e 65 dB(A) no período 
diurno e 55 dB(A) no período nocturno nas “zonas mistas”. 
 
O Artigo 3º define zonas sensíveis são áreas “vocacionadas para usos habitacionais, existentes 
ou previstos, bem como para escolas, hospitais, espaços de recreio e lazer e outros 
equipamentos colectivos prioritariamente utilizados pelas populações como locais de 
recolhimento, existentes ou a instalar”. Zonas mistas são “as zonas existentes ou previstas cuja 
ocupação seja afecta a outras utilizações, para além das referidas na definição de zonas 
sensíveis, nomeadamente a comércio e serviços”. O nº 2 do Artigo 4º estabelece que a 
“classificação de zonas sensíveis e mistas... é da competência das câmaras municipais”. 
 
O conjunto destes aspectos constitui o quadro de critérios subjacentes à presente análise. 
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8.4 Caracterização da Situação de Referência 
 
8.4.1 Descrição das Zonas de Atravessamento 

O traçado projectado para o IP2 e Ligações, com uma extensão total de cerca de 29 Km, 
insere-se em zonas de características essencialmente rurais. São zonas que apresentam baixa 
a média densidade de ocupação, registando-se uma maior concentração de receptores com 
sensibilidade ao ruído nas proximidades das vias rodoviárias existentes, nomeadamente na 
vizinhança da EN 102. 
 
Observa-se na envolvente do IP2 a existência de receptores com sensibilidade ao ruído, 
nomeadamente alguns núcleos habitacionais e casas de habitação isoladas: 
 
As fontes determinantes para o ruído ambiente e detectadas nas visitas efectuadas à zona de 
implantação dos traçados e registadas nas diferentes medições acústicas efectuadas são:  
 

− Naturais; 
 
− Tráfego rodoviário na EN 102, na EN 340, na EM 581, EM 581-2 e na EM 580; 
 
− Ruído relacionado com actividades humanas. 

 
 
 
Lanço do IP2 – Trancoso – Celorico da Beira - IP5 
 

− Entre o km 0+500 e 0+700, encontram-se implantadas várias casas do tipo unifamiliar, 
no lado Oeste do traçado. Os receptores mais próximos encontram-se localizados a 
cerca de 150 m de distância do traçado; 

 
− Aproximadamente do km 2+950 existe uma habitação isolada cerca de 40 m do lado 

Oeste do traçado; 
 
− Existem entre o km 3+100 e 3+200 do lado Oeste do traçado, uma habitação isolada a 

50 m e outra a 150 m; 
 
Do km 3+500 a 4+200 do traçado principal do IP2 está o Nó de Trancoso que ligará a 
EN102, EN226, a Variante de Trancoso e CM1052 através de quatro rotundas.  
Entre a Rotunda 1 e a Rotunda 4 do lado Sul da estrada de ligação existe um armazém 
isolado.  
 
Na Rotunda 1 já existe um cruzamento com fluxo de tráfego moderado; do lado 
Nordeste da rotunda existe um café/restaurante; do lado Sudeste existem duas 
habitações; e no lado Noroeste algumas empresas comerciais. 
 
A 100 m a Oeste da Rotunda 3 , na Ligação ao CM1052, existem as primeiras 
habitações da localidade Frechão; 
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− Ao km 4+500 cerca de 150 m do lado Oeste do IP2 existem duas habitações isoladas, 

uma a 120 m do IP2 e outra a 200 m; 
 
− No km 6+500 cerca de 150 m do lado Oeste existe um núcleo isolado de construções; 
 
− Ao km 7+500 e a aproximadamente a 100 m do lado Este do traçado está localizada 

uma habitação isolada; 
 

− Ao km 7+900 encontra-se uma casa sem utilização habitacional; 
 
− Entre o km 8+100 e km 8+200, do lado Este do traçado, existe uma casa com utilização 

habitacional, agrícola e pecuária; 
 

− Ao km 8+200 do lado Este encontra-se um casebre; 
 

− Ao km 9+000 encontra-se uma casa a 70 m do lado Este do traçado com utilização 
habitacional, pecuária e agrícola; 

 
− Ao km 9+800 está projectado o nó com a Ligação do IP2 a Vila Franca das Naves. De 

salientar que nesta área não se encontram presenças de utilizações com sensibilidade 
ao ruído; 

 
− Ao km 16+700, a cerca de 40 m do lado Este do traçado, encontram-se as primeiras 

casas da aldeia de Vila Rica. A meio da aldeia, a cerca de 500 m do lado Este do 
traçado, encontra-se a Escola Primária de Aldeia Rica; 

 
− Ao km 17+000, encontra-se o Cemitério de Aldeia Rica e Açores. 

 
 
 
Ligação a Vila Franca das Naves 
 

− Na ligação a Vila Franca das Naves, ao km 3+400 do lado Norte do traçado existe uma 
casa com utilização habitacional; 

 
− Ao km 3+900 do lado Sul da Ligação a Vila Franca das Naves encontra-se um 

armazém; 
 
− Ao km 4+000 do lado Sul, encontram-se um aglomerado de habitações; 
 
− No fim da ligação, na zona Oeste da rotunda, encontra-se uma garagem/estação de 

serviço; do lado Norte um conjunto de habitações; e do lado Sul duas casas do tipo 
unifamiliar.  
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Ligação do IP2 à EN 102 (Celorico-Gare) 
 

− Na Ligação do IP2 à EN102 (Celorico-Gare), ao km 1+650 encontra-se a Quinta da 
Torre (em construção). 

 
 
Beneficiação da EN 102 
 

− Ao km 0+150 do lado Oeste encontra-se uma habitação com anexos e circulação de 
máquinas agrícolas; 

 
− Ao km 0+250 do lado Oeste existe uma habitação e uma oficina no rés-de-chão; 
 
− Ao km 0+350 de ambos os lados existem habitações; 
 
− Ao km 0+450 do lado Este encontram-se duas habitações; 
 
− Ao km 0+600 do lado Este encontram-se várias habitações; 
 
− Ao km 1+100 do lado Oeste encontra-se uma oficina; 
 
− Ao km 1+250 do lado Oeste encontra-se uma habitação; 
 
− Ao km 1+300 do lado Este encontram-se uma habitação; 
 
− Ao km 1+450 do lado Este encontram-se duas construções em ruínas; 
 
− Ao km 1+500 da beneficiação da EN 102 do lado Este encontra-se um edifício 

abandonado. 
 
 
 
8.4.2 Características dos Locais de Medição 

Foram registados os níveis sonoros do ruído ambiente em 11 locais diferentes, 
distribuídos da seguinte forma, e cuja localização se encontra documentada no Anexo 4 do 
Volume III – Anexos Técnicos. 
 
 
Lanço do IP2 – Trancoso/IP5 
 

− Local 1, ao km 0+600 do IP2 próximo de uma casa de habitação, no lado Oeste do 
traçado, a cerca de 150 m de distância do traçado; 

 
− Local 2, na Rotunda 1 do Nó de Trancoso, próximo do café/restaurante, do lado 

Nordeste da rotunda; 
 
− Local 3, a 100 m a Oeste da Rotunda 3, na Ligação ao CM1052, próximo de uma casa 

de habitação; 
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− Local 4, ao km 8+150 do IP2, próximo de uma casa com utilização habitacional, agrícola 

e pecuária, do lado Este do traçado, a cerca de 50 m de distância; 
 
− Local 5, ao km 9+000 do IP2, encontra-se uma casa com utilização habitacional, 

pecuária e agrícola, do lado Este do traçado, distanciado da nova estrada cerca de 
70 m; 

 
− Local 6, ao km 11+900 do IP2, no Restabelecimento 10, do lado Oeste do traçado e 

junto à EM 580 ligação entre Maçal do Chão com Baraçal; 
 
− Local 7, ao km 16+700 do IP2, próximo da aldeia Vila Rica, de uma habitação em 

construção, do lado Este do traçado, distanciado da nova estrada cerca de 100 m; 
 
− Local 8, ao km 17+000, do lado Este junto ao Cemitério e a cerca de 100m do traçado. 

 
 
 
Ligação a Vila Franca das Naves 
 

− Local 9, ao km 4+000 da Ligação IP2/Vila Franca das Naves, nas traseiras de um 
aglomerado de habitações, do lado Sul, a cerca de 50 m de distância da estrada em 
análise; 

 
− Local 10, no fim da ligação próximo de uma garagem/estação de serviço, na zona Oeste 

da rotunda projectada, a cerca 50 m de distância, e de uma habitação do lado oposto. 
 
 
 
Ligação do IP2 à EN102 (Celorico-Gare) 
 

− Local 11, ao km 1+650 do lado Este a cerca de 150 m do traçado. 
 
 
 
Beneficiação da EN102 
 

− Local 12, ao km 0+350 do lado Este junto a uma habitação; 
 
− Local 13, ao km 0+550 do lado Este próximo da estrada e de habitações. 
 
− Local 14, ao km 1+450 do lado Este adjacente à via e a um edifício abandonado. 
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8.4.3 Resultados 

No Quadro IV. 6 e no Quadro IV. 7 encontram-se indicados os valores registados para os vários 
parâmetros característicos do ruído, junto das zonas sensíveis que poderão vir a ser afectadas 
pela construção do IP2 e Ligações. 
 
Apresentam-se, também, indicações relativas às fontes sonoras mais importantes responsáveis 
pelo estabelecimento ambiente sonoro em cada local. 
 
 
 
8.4.4 Análise de Resultados 

Os Locais 1, 2, 10, 12, 13 e 14 apresentam valores mais elevados (acima dos 55 dB (A) para o 
período diurno) pelas seguintes razões: no Local 10 deve-se sobretudo à circulação do tráfego 
da EN340 e nos restantes pontos à proximidade da EN102 onde a circulação de veículos 
rodoviária é considerável. O ambiente sonoro de todos os outros locais apresenta baixos 
valores para os diferentes parâmetros característicos do ruído ambiente. Esta situação revela 
que se está perante zonas rurais afastadas de fontes sonoras relevantes. 
 
Os valores registados nas diversas medições acústicas e constantes no Quadro IV. 6 e no 
Quadro IV. 7 permitem dividir as zonas em dois grupos distintos: 
 

− Os locais situados na proximidade das principais vias rodoviárias existentes, 
nomeadamente a EN102 e EN340 apresentam níveis de ruído ambiente mais elevados. 
É este o caso dos Locais 1, 2, 10, 12, 13 e 14; 

 
− Os restantes locais revelam um ambiente acústico sossegado. Os níveis de ruído 

ambiente registados flutuam entre os 40 e os 52 dB(A) para o período diurno e entre os 
29 e os 41,3 dBA para o nocturno, para o parâmetro LAeq. 
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Quadro IV. 6 – Índices de Ruído Ambiente registado em diversos locais 

situados na envolvente do IP2 e Ligações, Período Diurno 
 

Local Km Fontes de Ruído LAeq 

[dB(A)] 
LAmax 

[da(A)] 
LAmin 

[dB(A)] 

IP2 – Lanço Trancoso – Celorico da Beira – IP5 

1 0+600 
Naturais 

Tráf. rodov. moderado da EN102 
65,1 84,2 32,8 

2 Rot. 1 (a)
Naturais 

Tráf. rodov. moderado da EN102 
Manutenção de veículos pesados 

56,2 71,2 44,2 

3 Rot. 3 (a)
Naturais 

Tráf. rodov. local 
Animais domésticos 

51,4 72,0 32,7 

4 8+150 
Naturais 

Tráf. rodov. na EM 581 
43,0 78,4 26,4 

5 9+000 
Naturais 

Animais domésticos 
48,7 62,1 27,5 

6 11+900 
Naturais 

Tráf. rodov. EM 580 
49,9 69,0 29,9 

7 16+700 
Naturais 

Tráf. rodov. no local EM 580 
41,3 65,0 25,4 

8 17+000 Naturais 43,6 65,3 38,1 

Ligação a Vila Franca das Naves 

9 4+000 Naturais 33,0 55,5 25,4 

10 4+300 
Naturais 

Tráf. rodov. da EN 340 
Actividades humanas 

55,3 71,8 34,6 

Ligação do IP2 à EN102 (Celorico-Gare) 

11 1+650 Naturais 38,2 59,7 34,8 

Beneficiação da EN102 

12 0+350 
Naturais 

Tráf. rodov.moderado da EN102 
73,4 90,1 43,1 

13 0+550 
Naturais 

tráf. rodov. moderado da EN102 
69,8 83,5 42,3 

14 1+450 
Naturais 

Tráf. rodov. moderado da EN102 
72,1 89,1 37,7 

Nota:  
(a) Referente ao Nó de Trancoso 
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Quadro IV. 7 – Índices de Ruído Ambiente registado em diversos locais 

situados na envolvente do IP2 e Ligações, Período Nocturno 
 

Local Km Fontes de Ruído 
LAeq 

[dB(A)] 

LAmax 

[da(A)] 

LAmin 

[dB(A)] 

IP2 – Lanço Trancoso – Celorico da Beira – IP5 

1 0+600 
Naturais 

Tráf. rodov. moderado da EN102 
53,8 62,7 25,8 

2 Rot. 1 (a) Naturais 
Tráf. rodov. moderado da EN102 

43,6 54,6 35,5 

3 Rot. 3 (a) Naturais 41,3 55,2 25,7 

4 8+150 Naturais 33,2 59,0 19,9 

5 9+000 Naturais 35,6 46,5 21,7 

6 11+900 
Naturais 

Tráf. rodov. EM580 
40,2 53,5 23,2 

7 16+700 Naturais 32,4 47,5 20,4 

8 17+000 Naturais 36,4 48,7 31,0 

Ligação a Vila Franca das Naves 

9 4+000 Naturais 29,0 43,0 19,5 

10 4+300 
Naturais 

Tráf. rodov. da EN340 
45,1 61,3 27,9 

Ligação do IP2 à EN102 (Celorico-Gare) 

11 1+650 Naturais 31,7 55,1 27,1 

Beneficiação da EN102 

12 0+350 
Naturais 

Tráf. rodov.  da EN102 
44,2 61,8 29,1 

13 0+550 
Naturais 

tráf. rodov. da EN102 
47,2 58,9 34,1 

14 1+450 
Naturais 

Tráf. rodov. da EN102 
43,9 62,1 29,8 

Nota:  
(a) Referente ao Nó de Trancoso 
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9. FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

 
9.1 Metodologia 

O estudo dos Factores Biológicos e Ecológicos desenvolveu-se a partir da organização e 
síntese da informação disponível e do estabelecimento das referências gerais sobre os 
ecossistemas e habitats terrestres e aquáticos da área em análise. 
 
Realizou-se ainda o aprofundamento da análise dos habitats da área, através dos 
levantamentos de campo que possibilitaram a confirmação / correcção da informação obtida na 
bibliografia disponível. Durante o levantamento de campo realizado no mês de Março de 2005 
utilizaram-se metodologias de Transect Lines varrendo o espaço em estudo. 
 
Os levantamentos florísticos fizeram-se por observação directa, enquanto os faunísticos foram 
realizados por observação directa, visual, detecção auditiva e observação indirecta através da 
identificação de vestígios. 
 
Foram efectuadas análises individualizadas para a flora e vegetação, e fauna, fazendo-se 
sempre que possível uma articulação de toda a informação, dadas as características 
ecológicas da área em estudo. 
 
Em termos gerais, o faseamento metodológico seguiu as seguintes directrizes: 
 

- Através da recolha bibliográfica foi efectuado o reconhecimento da região onde se 
insere o projecto. 
 
Foi efectuada uma recolha bibliográfica de Planos de Ordenamento, PDM’s, estudos e 
análises no âmbito da flora e vegetação e das comunidades faunísticas aquática e 
terrestre, que se integrem total ou parcialmente na área em estudo, incluindo a 
identificação estatutária, elenco das disposições legais e regulamentares aplicáveis em 
caso de identificação das áreas naturais protegidas ou classificadas (Áreas incluídas no 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Sítios Classificados no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro, Áreas de Interesse Concelhio, etc.) existentes ou propostas, com recurso aos 
elementos legislativos e bibliográficos disponíveis; 

 
- Delimitação dos biótopos ocorrentes na área em estudo e sua caracterização; 

 
- Identificação das áreas ecologicamente mais sensíveis; 

 
- Identificação e caracterização dos eventuais corredores ecológicos englobados na 

região em estudo. 
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9.2 Enquadramento Ecológico 

A área de influência dos traçados desenvolve-se em território dos concelhos de Trancoso e 
Celorico da Beira. 
 
Segundo Pina Manique e Albuquerque (1982), a área em estudo localiza-se nas regiões 
naturais da Beira Douro e Beira Alta (FIG. IV. 14). 
 
Segundo a classificação ecológica do mesmo autor, a área em estudo enquadra-se na zona 
fitoclimática Subatlântica (SA) do Andar Montano e na Zona Subatântica (SA) x Mediterrâneo-
atlântica (MA) x Atlante-mediterrânea (AM) do Andar Submontano. 
 
A zona fitoclimática Subatlântica caracteriza-se pela presença de Betula celtiberica (Bétula), 
Castanea sativa (Castanheiro), Quercus pyrenaica (Carvalho negral) e Taxus baccata (Teixo). 
 
Na zona Zona Subatântica x Mediterrâneo-atlântica x Atlante-mediterrânea predominam as 
espécies Betula celtiberica (Bétula), Castanea sativa (Castanheiro), Pinus pinaster (Pinheiro-
bravo), Pinus pinea (Pinheiro-manso), Quercus faginea (Carvalho-lusitano), Quercus pyrenaica 
(Carvalho negral), Quercus robur (Carvalho roble) e Taxus baccata (Teixo) 
 
Os traçados em estudo atravessam ainda a zona fitoclimática Atlante-mediterrânea (AM) do 
Andar Basal que representa a variante litoral da zona interior Zona Subatântica (SA) x 
Mediterrâneo-atlântica (MA) x Atlante-mediterrânea (AM). 
 
Estes traçados desenvolvem-se no denominado Planalto Beirão onde se situa a 
sub-região da Guarda. O Planalto Beirão caracteriza-se pela existência de terras altas, relevo 
trabalhado pela erosão, clima frio, solos pobres e paisagem rude. 
 
A predominância da mancha granítica determina um estilo de paisagem própria, com formas 
bem definidas, concentração de drenagem, vales de fundos largos e vertentes esbatidas. 
 
Com as diferenças de altitude, os climas desta sub-região variam desde o continental 
moderado até ao de montanha mais acentuado. 
 
O revestimento vegetal de toda esta sub-região é fortemente influenciado pela altitude e pela 
exposição das encostas: nas zonas mais altas só se encontram matos (urzais, zimbrais, 
giestais); um pouco mais abaixo surge o carvalho negral, substituído por vezes pelo 
castanheiro, pelo pinheiro bravo e mais recentemente pelo eucalipto; abaixo dos 800 m podem 
ocorrer espécies de folhagem persistente, mais próximas das influências mediterrâneas.  
 
O mato característico das zonas altas apresenta um valor paisagístico próprio na época da 
floração das giestas – as “maias”, que cobrem em Maio os campos de tonalidades amarela e 
branca. 
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9.3 Áreas de Conservação da Natureza 

A área em estudo não incide sobre qualquer área da rede nacional de Áreas Protegidas nem 
se encontra classificada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. No entanto, é importante referir a presença a Sul 
da área de implantação do projecto, do Sítio Serra da Estrela (PTCON0014) (FIG. IV. 15). 
 
 
 
9.4 Flora e Vegetação 

9.4.1 Enquadramento Bio-geográfico 

Em termos bio-geográficos, e segundo Costa et al. (1998), a zona em estudo inclui-se nas 
seguintes unidades, da mais geral para a mais específica. 
 

Reino Holártico 

Região Mediterrânica 

Sub-região Mediterrânica Ocidental 

Superprovíncia Mediterrânico-Iberoatlântica 

Província Carpetano-Ibérico-Leonesa 

Sector Lusitano-Duriense 

Superdistrito Altibeirense 

 
 
A Região Mediterrânica caracteriza-se por possuir um clima em que escasseiam as chuvas no 
Verão. Nesta região, desde que o clima não seja excessivamente frio (devido à altitude) ou 
seco, observam-se bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas planas, pequenas, 
coriáceas e persistentes. 
 
A Superprovíncia Mediterrânico-Iberoatlântica apresenta solos derivados de substratos 
siliciosos surgindo, localizadamente, sedimentos calcários, dolomíticos e arenitos do 
Mesozóico. Como espécies características desta superprovíncia podem referir-se Agrostis 
pourretii, Clematis campaniflora, Genista falcata, Paeonia broteroi, entre outras. A sua 
vegetação alberga uma flora antiga e rica em endemismos. Devido à sua grande diversidade 
bioclimática e à complexidade da sua paleo-história possui uma vegetação potencial e 
subserial altamente individualizada e particularizada. 
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FIG. IV. 14 – Regiões Naturais
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A Província Carpetano-Ibérico-Leonesa, em Portugal, é dominada pela bacia hidrográfica do 
rio Douro. Inclui a maior parte de Trás-os-Montes e uma parte significativa da Beira Alta. 
Grosso modo, é limitada a Oeste pelo planalto do Barroso e pelas serras do Alvão e do Marão. 
A Sul do rio Douro, a fronteira desta província prolonga-se pelas faldas Norte das Serras de 
Montemuro, Leomil e Lapa; corres ao longo da margem esquerda do rio Távora; desemboca no 
sistema central incluindo as Serras do Açor, estrela e Malcata e prolonga-se pelo território 
espanhol a Norte e a Leste. No segmento português desta província dominam rochas siliciosas 
câmbricas e pré-câmbricas, sobressaindo os xistos do complexo xisto-grauváquico e os 
granitos hercínicos. Existem áreas significativas de rochas básicas e ultrabásicas e ainda 
afloramentos residuais de calcários cristalinos, com algumas espécies de grande interesse 
florístico mas sem uma autêntica vegetação calcícola. 
 
O Sector Lusitano-Duriense contacta a Norte e a Oeste com o Sector Orensano-Sanabriense, 
a Sudoeste com o Sector Galaico-Português, a Sul com os Sectores Estrelense e Hurdano-
Zezerense a Leste com o Sector Salmantino. A fisiografia deste sector é dominada pela 
peneplanície da Meseta Norte e pela rede de drenagem da bacia hidrográfica do rio Douro. 
Esta peneplanície está ainda bem conservada no planalto de Miranda, mas na maior parte do 
território foi profundamente escavada por uma densa rede de drenagem desde o início do 
Pleistocénico. As características fitossociológicas mais originais e importantes deste sector são 
a presença de bosques climatófilos mesomediterrânicos de sobreiro, mistos com Juniperus 
oxycedrus sob ombroclima sub-húmido-seco, que atingem, localizadamente, o andar 
supramediterrânico em posições edafoxerófilas; e o facto dos matos heliófilos subseriais destes 
sobreirais serem estevais da Cistion laurifolii, em clara oposição com as séries de sobreiro 
luso-extremadurenses e gaditano-onubo-algarvienses. Este sector, atendendo à sua extensão, 
possui uma flora muito diversa mas pobre em endemismos. 
 
O Sector Lusitano-Duriense é uma entidade muito complexa. Esta complexidade deve-se à 
fisiografia do território composta por elevações supramediterrânicas mergulhadas numa matriz 
de extensos planaltos e vales mesomediterrânicos encaixados, alguns dos quais com um andar 
termomediterrânico topográfico no leito de cheias. 
 
O Superdistrito Altibeirense constitui a área planáltica localizada a Sul do Superdistrito Terra-
Quente, entre os vales dos rios Távora e do Côa, a Norte da Serra da Malcata, incluindo a 
Serra de Penedono e parte da falda Leste da Serra da estrela. Éuma área pouco estudada, 
predominantemente granítica e supramediterrânica de ombroclima sub-húmido. Os bosques 
climatófilos deste superdistrito enquadram-se no Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae, 
sendo as suas etapas de substituição mais evidentes os giestais do Lavandulo sampaioanae-
Cytisetum multiflori e os urzais do Halimietum alyssoido-ocymoidis e do Genistello tridentatae-
Ericetum aragonensisi. 
 
 



 
 
 

RELATÓRIO SÍNTESE 
IP2 – Lanço Trancoso / Celorico da Beira / IP5 (Projecto Base); Ligação do IP2 a Vila Franca das Naves (Projecto Base); Ligação 

do IP2 à EN102 (Projecto de Execução); Beneficiação da EN102 (Projecto de Execução) 
Volume 2 – Relatório Síntese Agosto de 2005 
 

IV-68 

 
9.4.2 Enquadramento Fito-Geográfico 

Segundo J. Amaral Franco, a área em estudo localiza-se na área fitogeográfica do Norte-Terra 
Fria. 
 
Para esta zona fitogeográfica predomina o carvalho negral (Quercus pyrenaica Willd.), mas 
referem-se outras espécies características: Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy, 
Ranunculus nodiflorus L., Sorbus latifolia (Lam.) Pers., Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet, 
Echinospartum barnadesii (Graells) Rothm. subsp. dorsisericeum G. López, Genista micrantha 
Ortega, Vicia onobrychioides L., Trifolium médium L. subsp. médium, Euonymus europaeus L., 
Galium rivulare Boiss. & Reuter, Lithospermum officinale L., Echium vulgare L., Lavandula 
pedunculata (Miller) Cav. subsp. pedunculata, Veronica triphyllos L., Rhinantus minor L., 
Knautia arvensis (L.) Coulter, Filago lutescens Jordan subsp. lutescens, Crepis pulchra L. 
 
 
 
 
9.4.3 Vegetação Actual 

O coberto vegetal da área em estudo apresenta uma redução florística de muitas manchas de 
vegetação arbórea que se deve essencialmente à ocorrência de incêndios florestais. 
 
O estrato arbóreo é dominado por espécies com interesse silvícola como o pinheiro (Pinus 
pinaster Aiton) e natural como o carvalho-negral (Quercus pyrenaica Willd.); ocorrem 
esporadicamente alguns sobreiros (Quercus suber L.) e carvalhos-roble ou alvarinho (Quercus 
robur L.) nas áreas florestadas, que correspondem aos resíduos da flora climática. 
 
A vegetação ripícola é dominada por amieiros (Alnus glutinosa Gaertner), freixos (Fraxinus 
augustifolia Vahl) e salgueiros (Salix spp.). 
 
As charnecas, os giestais e os urgeirais constituem a Maio parte das áreas de matos da zona 
de estudo. O estrato arbustivo é baixo, evidenciando como espécies dominantes a giesteira-
branca (Cytisus multiflorus (L’Hérit) Sweet.), o rosmaninho (Lavandula pedunculata L.) e outras 
mais raras como a urze-branca (Erica arborea L.), a giesteira-das-serras (Cytisus striatus (Hill) 
Rothm.). No estrato herbáceo registou-se, a presença de Agrostis curtisii Pourr., da dedaleira 
(Digitalis purpurea L.), de Jasione montana L., de balanquinho (Arrhenatherum elatius L.), de 
Anarrhinum bellidifolium L. e de espécies ruderais como o panasco (Dactylis glomerata L.) e do 
feto-ordinário (Pteridium aquilinum (L. Kuhn) que é uma espécie dominante dos terreno 
percorridos por incêndios). 
 
Nas pequenas áreas que foram poupadas ao fogo verifica-se que estas manchas embora 
alteradas têm um coberto vegetal diversificado, estruturado e com muito interesse (ex. 
pequenas manchas de carvalhal). Não foi detectada qualquer espécie em perigo de extinção, 
vulnerável ou mesmo rara. 
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FIG. IV. 15 – Áreas de Conservação da Natureza 
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Foram identificados como principais elementos os seguintes agrupamentos fitossociológicos: a 
classe Querco-Fagetea e Br.-Bl. & Vlieger 1937 e na Aliança Quercetalia roboris R.Tx 1931 nas 
áreas de carvalhal. Nos matos os agrupamentos florísticos presentes enquadram-se nas 
Classe Calluno-Ulicetea Br.-Bl. & R.Tx 1943 Cytisetae scopario-striati Rivas-Martinez 1974 que 
descrevem as comunidades de microfanerófitos dominadas por giestas e caracterizam as 
formações arbustivas de grande parte da área. Finalmente, a vegetação ribeirinha é pouco 
variada enquadrando-se na Ordem Populetalia albae Br.-Bl. 1931. 
 
Atendendo às alterações sofridas recentemente, a tendência da evolução da vegetação vai no 
sentido da degradação das poucas manchas com algum significado florístico. 
 
 
 
 
9.4.3.1 Formações vegetais ocorrentes na área em estudo 

Na área em estudo foram referenciados os principais biótopos a seguir descritos. Estes 
biótopos foram caracterizados com base nos inventários efectuados (Anexo 6 do 
Volume III – Anexos Técnicos). 
 
 

• Zonas agrícolas 
 
As zonas agrícolas, integradas numa paisagem do tipo mosaico, constituem um biótopo de 
menor diversidade biológica. Apresenta-se num mosaico de parcelas com cereais e de culturas 

ermanentes, tais como oliveiras, figueiras e amendoeiras. p
 
 

• Matos 
 
Esta unidade encontra-se bem representada na parte do traçado que se desenvolve entre o Nó 
de Vila Franca das Naves e o Nó de Celorico da Beira. 
 
Os matos ocorrentes resultam muitas vezes de parcelas agrícolas abandonadas, em termos 
florísticos não apresentam um valor muito significativo. 
 
As charnecas, os giestais e os urgeirais constituem a maior parte das áreas de matos da zona 
de estudo. O estrato arbustivo é baixo, evidenciado como espécies dominantes a giesteira-
branca (Cytisus multiflorus (L’Hérit) Sweet.), o rosmaninho (Lavandula pedunculata L.), e outras 
mais raras como a urze-branca (Erica arbórea L.), a giesteira-das-serras (Cytisus striatus (Hill) 
Rothm.). No estrato herbáceo registou-se, a presença de (Agrostis curtisii Pourr.) da dedaleira 
(Digitalis purpúrea L.), de Jasione montana L., de balanquinho (Arrhenatherum elatius L.), de 
Anarrhinum bellidifolum L., e de espécies ruderais como o panasco (Dactylis glomerata L.) e do 
feto-ordinário (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) que é uma espécies dominante nos terrenos 
atingidos pelo fogo. 
 
Nos matos os agrupamentos florísticos presentes enquadram-se na Classe Calluno-Ulicetea 
Br.-BI & R. Tx 1943 Cytisetae scopario-striati Rivas-Martinez 1974 que descrevem as 
comunidades de microfanerófitos dominadas por giestas e caracterizam as formações 
arbustivas de grande parte da área. 
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• Áreas Florestadas com Pinhal 

 
Esta área é constituída essencialmente por formações silvícolas de pinheiro-bravo (Pinus 
pinaster Aiton). 
 
No estrato arbustivo referenciam-se a giesteira-branca (Cytisus multiflorus Sweet.), o 
rosmaninho (Lavandula pedunculata L.) e outras mais raras como a urze-branca (Erica arbórea 
L.) e a giesteira-das-serras (Cytisus striatus Rothm.). 
 
No estrato herbáceo registou-se a presença de Erva-sapa (Agrostis curtisii Pourr.), da dedaleira 
(Digitalis purpurea L.), de Jasione montana L., de balanquinho (Arrhenatherum elatius L.), de 
Anarrhinum bellidifolium L., e de espécies ruderais como o panasco (Dactylis glomerata L.) e do 
feto-ordinário (Pteridium aquilinum L.) que é uma espécie invasora dominante nos terrenos 
fustigados por incêndios. 
 
Após os grandes incêndios que percorreram a zona em estudo, as áreas arborizadas 
constituem pequenas ilhas que resistiram e que por isso mantêm um coberto vegetal com valor 
ecológico significativo à escala local. 
 
À escala nacional e mesmo regional, as áreas arborizadas estudadas apresentam uma 
importância conservacionista média / baixa, no entanto a escassez destas zonas, actualmente 
em relação ao que existia antes da ocorrência de incêndios, do início da década, contribui para 
o incremento do seu valor à escala local. 
 
 

• Áreas Florestadas com Folhosas (Carvalhal / Castinçal) 
 
Esta unidade ocorrente na área em estudo é constituída por espécies com interesse natural 
como o carvalho-negral (Quercus pyrenaica willd.), ocorrem esporadicamente alguns sobreiros 
(Quercus suber L.) e carvalhos-roble ou alvarinho (Quercus robur L.). 
 
É importante referir que o castanheiro (Castanea sativa L.) também marca presença na área de 
influência dos traçados. 
 
No estrato arbustivo foram referenciadas giesteiras e no estrato herbáceo registou-se a 
presença de erva-sapa, dedaleiras, algumas espécies invasoras, entre outras. 
 
Nas áreas de carvalhal foram identificados como principais elementos os seguintes 
agrupamentos fitossociológicos: a Classe Querco – Fagetea e Br.-LI & Vlieger 1937 e na 
Aliança Quercetalia roboris R.Tx 1931. 
 
Finalmente, a vegetação ripícola que margina as linhas de água ocorrentes na área em estudo 
é dominada essencialmente por amieiros (Alnus glutinosa Gaertuner), freixos (Fraxinus 
angustifolia Vahl) e salgueiros (Salix spp.). A vegetação ribeirinha é pouco variada 
enquadrando-se na Ordem Populetalia albae Br.-BI. 1931). 
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As zonas ribeirinhas constituem um biótopo de elevado interesse conservacionista. A presença 
do rio Mondego e dos seus tributários confere à estreita formação de galeria ripícola que 
bordeja as principais linhas de água um elevado valor ecológico. O facto das margens das 
principais linhas de água constituírem corredores ecológicos naturais, associado à reduzida 
expressão em termos de área deste biótopo, contribui par o elevado valor conservacionista 
destas áreas. 
 
  
 
9.5 Fauna Terrestre 

Neste ponto é efectuada uma caracterização da comunidade faunística terrestre 
potencialmente ocorrente na área em estudo. 
 
Referem-se “espécies potencialmente ocorrentes” uma vez que o factor temporal pesa de 
forma clara na impossibilidade de se ter um conhecimento exacto e directo das comunidades 
presentes. Assim sendo, a informação utilizada para a descrição da situação de referência da 
fauna da área em estudo é baseada em referências bibliográficas, complementadas por 
informações recolhidas junto de pessoas e/ou entidades com trabalho desenvolvido na área, e 
confirmadas sempre que possível, localmente. 
 
É importante referir que este projecto irá localizar-se numa zona fortemente intervencionada 
pela componente agrícola, e pelos enormes incêndios que ocorreram. 
 
A constante mudança de fisionomia vegetal que daí resulta, permite contudo a proliferação de 
animais de grande plasticidade adaptativa (ex. gralhas, roedores) em detrimento de outras com 
uma margem de tolerância a variações ambientais limitada (ex. aves de rapina). 
 
Para a área de incidência do traçado deste lanço do IP2, registou-se a presença de três 
espécies protegidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro – Anexo B-II e BIV: Canis lupus, Lacerta schreiberi 
e Euphydryas aurinia. Euphydryas aurinia é um Lepidóptero, pertencente à família 
Nymphalidae. 
 
Esta borboleta encontra-se também protegida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de 
Setembro (transposição da Convenção de Berna, Anexo II). Segundo Maravalhas (2003) a 
espécie encontra-se distribuída por todo o território nacional. E apesar de não se encontrar 
ameaçada em Portugal, está em declínio nas áreas urbanas e no litoral, onde a pressão 
humana é maior (Maravalhas, 2003). 
 
Em geral, Euphydryas aurinia prefere biótopos com um certo grau de humidade, onde se 
desenvolvem as plantas hospedeiras, encontrando-se em prados húmidos, turfeiras, incultos e 
bermas de caminhos. 
 
À escala regional, o habitat é geralmente fragmentado. As populações apresentam uma 
dinâmica tipo metapopulacional, ocupando pequenas manchas de habitat, o que sujeita a 
espécie a processos de extinção e recolonização local (MED, 2004; Warren, 1994; Barnett & 
Warren, 1995; Anthes et.al. 2003). 
 
As espécies Canis lupus (lobo) e Lacerta schreiberi (lagarto-de-água) são caracterizadas 
seguidamente nos grupos a que pertencem (mamíferos e repteis, respectivamente). 
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9.5.1 Avifauna 

Tendo em consideração os biótopos considerados para a área em estudo foram inventariadas 
80 espécies de aves (Anexo 6 do Volume III – Anexos Técnicos), embora muitas das espécies 
detectadas sejam comuns, o valor de conservação a nível nacional e regional é elevado. 
 
Entre outras regista-se a presença de espécies como a Águia-perdigueira (Hieraaetus 
fasciatus), a Águia-calçada (Hieraaetus pennatus) e o Milhafre-real (Milvus milvus) que 
correspondem a uma ornitocenose de elevado valor conservacionista. A presença da águia-
caçadeira (Circus pygargus), da pega-azul (Cyanopica cyana), do milhafre-preto (Milvus 
migrans), do peneiro-comum (Falco tinunculus), da coruja-das-torres (Tyto alba), do mocho-
pequeno-de-orelhas (Otus scops), da águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), conferem à zona 
estudada uma importância muito significativa em termos nacionais no que respeita à 
conservação da avifauna. 
 
 
 
 
9.5.2 Herpetofauna 
9.5.2.1 Anfíbios 

A recolha de informação relativa aos anfíbios presentes na área em estudo através do 
levantamento de campo e análise dos elementos bibliográficos disponíveis permitiu listar quatro 
taxa diferentes, dois dos quais foram observados nas saídas de campo efectuadas 
(Anexo 6 do Volume III – Anexos Técnicos). 
 
A detectabilidade das espécies deste grupo animal apresenta um grau de dificuldade elevado, 
uma vez que estas comunidades apresentam grandes variações de detectabilidade ao longo 
do seu ciclo anual, consequência das variações nas suas taxas de actividade, podendo 
algumas apresentar um período de hibernação ou estivação. As comunidades de anfíbios 
apresentam normalmente maior actividade durante os meses de Inverno e Primavera. 
 
Salienta-se a importância de todas as linhas de água para anfíbios como o tritão-marmorado 
(Triturus marmoratus), a Salamandra-comum (Salamandra salamandra) e a rã-verde (Rana 
perezi). 
 
 
 
9.5.2.2 Répteis 

Relativamente ao grupo de répteis foram referenciados para zona em estudo, quer por 
observação directa de exemplares no terreno, quer mediante a análise dos elementos 
bibliográficos disponíveis, nove espécies de ocorrência potencial. 
 
Em levantamento de campo foi confirmada a presença de três espécies. 
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É importante referir que a importância de todas as linhas de água para répteis como o lagarto-
de-água (Lacerta schreiberi). Esta espécie protegida está incluída no Anexo B-II e B-IV do 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro, e no Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro (transposição da Convenção de 
Berna, Anexo II). 
 
Trata-se de uma espécie sensível, que está em regressão não só do tamanho populacional 
mas também da área de ocupação. Apresenta uma distribuição nacional praticamente contínua 
a Norte do rio Tejo e confirma-se a sua potencial ocorrência para a área de incidência dos 
traçados e para o Sítio Serra da Estrela (PTCON0014) (localizado a Sul da área de incidência 
dos traçados). 
 
Das espécies listadas para a área de estudo (ver quadro no Anexo 6) referem-se como as mais 
frequentes e estreitamente ligadas ao coberto vegetal existente o sardão (Lacerta lepida) e a 
cobra-rateira (Malpolon monspessulanus), a cobra-de-escada (Elaphe scalaris), a lagartixa-do-
mato (Psammodromus algirus) e a lagartixa-dos-muros (Podarcis bocagei / Podarcis 
hispânica). 
 
 
  
9.5.3 Mamíferos 

Na área de influência do projecto podem ocorrer potencialmente treze espécies de mamíferos 
terrestres (ver quadro no Anexo 6), incluídas em oito famílias. 
 
Nos levantamentos de campo foram detectadas quatro espécies de mamíferos (ver quadro no 
Anexo 6). 
 
As espécies mais comuns são o Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), a raposa (Vulpes 
vulpes), a geneta (Geneta genetta), o texugo (Meles meles) e a doninha (Mustela nivalis). Estas 
espécies não apresentam problemas de conservação em Portugal sendo tolerantes à presença 
humana, com uma larga área de distribuição e ocorrendo em densidades significativas. 
 
Nas linhas de água, ou suas imediações, a presença da lontra (Lutra lutra) na área de estudo 
assume alguma importância. Ao contrário do que se passa na generalidade da Europa esta 
espécies é ainda abundante em Portugal (Beja, 1989). Neste contexto as populações 
portuguesas assumem especial importância a nível nacional e internacional. 
 
Salienta-se que a área de implementação dos traçados em análise se sobrepõe com a área de 
distribuição da subpopulação de Canis lupus (lobo), que ocorre a Sul do Douro, cuja situação é 
muito precária devido ao isolamento e elevado nível de fragmentação que apresenta. 
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De acordo com os resultados do último Censo Nacional de Lobo, cujo trabalho de campo 
decorreu durante 2002 e 2003, na área envolvente aos traçados foi confirmada a presença da 
alcateia de Trancoso, cuja área ocupada se localiza a Norte dessa povoação, considerando-se 
provável a existência de outra alcateia entre Trancoso e Celorico da Beira. Os animais 
pertencentes a estas alcateias, bem como animais à procura de território para se fixarem, 
poderão utilizar a área em análise. 
 
Por outro lado, a zona em questão foi identificada por Grilo et al (2002) como um potencial 
corredor ecológico para estabelecer a conexão entre os núcleos populacionais Arada – 
Trancoso e Figueira de Castelo Rodrigo – Sabugal, que apresentam entre si uma evidente 
linha de fragmentação no que respeita à presença da espécies, pelo que garantir a máxima 
permeabilidade desta infraestrutura assume especial relevância. 
 
O Canis lupus é uma espécie protegida ao abrigo da Lei n.º 90/88, de 13 de Agosto (Lei de 
Protecção ao Lobo Ibérico) e Decreto-Lei n.º 139/90, de 27 de Abril que o regulamenta. Esta 
espécie está incluída nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, e é classificada Espécie Prioritária pelo 
mesmo Decreto-Lei. Esta espécie integra ainda o Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro 
(transposição da Convenção de Berna – Anexo II) e o Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril 
(transposição da Convenção CITES – Anexo II). 
 
Em Portugal o lobo ocorria em praticamente todo o território continental ainda no início do 
Século XX (Peteucci-Fonseca, 1990), ocorrendo actualmente em apenas cerca de 20% da 
extensão da área original (UICN 1989 in Peteucci-Fonseca, 1990). 
 
Nos últimos anos a tendência populacional parece ser, no que se refere à subpopulação a 
Norte do Douro, de estabilidade com ligeiros aumentos / decréscimos a nível local, sendo que 
para a subpopulação a Sul do Douro, a tendência deverá ser de declínio e talvez estabilidade 
em algumas áreas (Peteucci-Fonseca et. al., 1995; ICN, 1997; Grilo et. al., 2002). 
 
 
 
 
9.6 Caracterização dos Biótopos 

Neste ponto pretende-se relacionar as espécies listadas para a área em estudo e os biótopos 
de ocorrência, também já descritos em termos da flora e vegetação (ver quadro no Anexo 6). 
 
 
 
 
9.6.1 Zonas Agrícolas 

As áreas agrícolas apresentam um elevado grau de intervenção, sendo o valor 
conservacionista das comunidades florísticas e faunísticas baixo, pelo que constituem biótopos 
de menor diversidade biológica. 
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A - Anfíbios
 
Os habitats onde existem disponibilidades hídricas favorecem a ocorrência das espécies deste 
grupo. No entanto, as culturas agrícolas são sujeitas a uma utilização em grande escala de 
pesticidas e outros produtos químicos agressivos para as espécies animais, podendo ocorrer 
uma elevada mortalidade para as espécies deste grupo. 
 
Desta forma, nas culturas de regadio não se regista uma proliferação de anfíbios, uma vez que 
muitas espécies não conseguem tolerar os elevados níveis de contaminação que se podem 
registar nestes locais. 
 
Em consequência do que foi referido, apesar de poderem ocorrer todas as espécies apenas 
será de esperar uma maior ocorrência de espécies mais tolerantes a estes factores adversos 
tal como a rã-verde (Rana perezi), apesar das outras também poderem ocorrer pontualmente. 
 
 
B - Répteis 
 
Nas culturas de regadio as espécies aquófilas serão aquelas que podem ocorrer com mais 
frequência e sem muitos factores limitantes, tal como a cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix) e 
a cobra-de-água-viperina (Natrix maura). Relativamente às outras espécies com ocorrência 
provável neste biótopo, apresentam algumas limitações em termos hídricos, podendo ocorrer 
apenas em locais que não estejam permanentemente encharcados, tais como culturas de 
sequeiro, pomares, ou então nas zonas envolventes às culturas de regadio. 
 
Nesta situação encontra-se, por exemplo, o sardão (Lacerta lepida). 
 
 
C - Mamíferos 
 
Neste biótopo podem ocorrer a maior parte das espécies incluindo por exemplo, a raposa 
(Vulpes vulpes), o texugo (Meles meles) e o javali (Sus scrofa), que apenas visitarão este 
habitat para se alimentarem. 
 
As culturas de regadio apresentam condições mais favoráveis ao desenvolvimento de 
pequenos roedores tal como o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus). 
 
Não se prevê a ocorrência de espécies como a lebre (Lepus capensis), a lontra (Lutra lutra) e a 
doninha (Mustela nivalis) para este biótopo. 
 
 
 
D - Avifauna 
 
As aves que ocorrem nas culturas agrícolas possuem adaptações comportamentais, como o 
oportunismo alimentar, a elevada mobilidade, que lhes permitam usufruir ou suportar as 
alterações ambientais, conforme estas sejam favoráveis ou desfavoráveis. 
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O número de espécies que pode utilizar este tipo de biótopo é variado e depende do tipo de 
cultura existente. Nas áreas de regadio observam-se espécies como o Trigueirão (Miliaria 
calandra) e a perdiz-vermelha (Alectoris rufa). 
 
As áreas de olival têm bastante importância na invernada de muitas espécies de avifauna, 
nomeadamente dos passeriformes. As espécies invernantes mais comuns são a toutinegra-de-
barrete-preto (Sylvia melanocephala), o chapim-real (Parus major), o pico-de-peito-ruivo 
(Erithracus rubecula), entre outras. 
 
Na estação do Verão, as espécies que utilizam mais frequentemente os olivais para nidificar 
são o chapim real (Parus major), o melro (Turdus merula), o pintassilgo (Carduelis carduelis) e 
a cotovia-pequena (Lullula arborea). 
 
Nas vinhas e pomares é de esperar a ocorrência de espécies com características antropófilas 
tais como os fringilideos, parideos, entre outros, juntamente com as espécies que ocorrem 
noutros biótopos tais como nos olivais. 
 
 
 
 
9.6.2 Matos 

 
A - Anfíbios 
 
Os matos são biótopos de importância reduzida para este grupo animal, dado não 
apresentarem geralmente disponibilidade hídrica para a sua sobrevivência. Assim, só é de 
esperar a ocorrência destes animais se ocorrerem alguns corpos de água, de forma a que as 
espécies de características mais terrestres possam colonizar este biótopo. 
 
A espécie que poderá ocorrer com maior frequência é o sapo (Bufo bufo), sendo uma espécie 
de hábitos mais terrestres. 
 
 
B - Répteis 
 
Os matos são os biótopos que oferecem melhores condições para o desenvolvimento da 
generalidade das espécies deste grupo animal. Estes biótopos apresentam normalmente pouca 
perturbação humana, sendo relativamente áridos e apresentando por vezes locais pedregosos, 
oferecendo condições óptimas para a proliferação destas espécies podendo aqui ocorrer quase 
todas as espécies referenciadas para área em estudo. 
 
A presença do lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), da cobra-de-água-viperina (Natrix maura) e 
da cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix) só ocorrerá se existirem alguns corpos de água. 
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Neste tipo de biótopo pode ocorrer a cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis), a lagartixa-do-
mato (Psammodromus algirus), o sardão (Lacerta lepida) e a cobra-de-escada (Elaphe 
scalaris), entre outros. 
 
 
C - Mamíferos 
 
As manchas de matos que se registam na área em estudo encontram-se degradadas devido 
essencialmente aos recentes incêndios florestais, não sendo de esperar a ocorrência dos 
mamíferos de maior porte como o javali e a raposa. 
 
As espécies que ocorrem com mais frequência são os insectívoros e os roedores, ocorrendo 
praticamente todas as espécies. 
 
 
D - Avifauna 
 
Podem ocorrer espécies como a cotovia-pequena (Lullula arborea) e o pardal (Passer 
domesticus). 
 
Se os matos ocorrerem na proximidade das linhas de água podem registar-se espécies como o 
rouxinol-comum (Luscinia megarhynchos) e a felosa-poliglota (Hippolais polyglotta). 
 
No que respeita às aves que nidificam neste biótopo, este grupo é caracterizado pela sua baixa 
riqueza específica sendo as espécies mais comuns a fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis) e a 
perdiz (Alectoris rufa). 
 
 
 
 
9.6.3 Áreas florestadas com pinhal 

 
A - Anfíbios 
 
Neste biótopo só ocorre um maior número de espécies em locais onde se regista maior 
abundância de corpos de água, onde esta condição é indispensável para poderem ocorrer as 
espécies de características mais aquófilas. 
 
As espécies que ocorrem com maior frequência são o sapo comum (Bufo bufo) e a rã (Rana 
perezi). 
 
 
B - Répteis 
 
Neste biótopo ocorrem espécies de valor relativamente pouco acentuado, tanto a nível de 
diversidade, como a nível de abundância. 
 
A cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis) pode ocorrer em presença de áreas rochosas ou 
pedrogosas. 



 
 
 

RELATÓRIO SÍNTESE 
IP2 – Lanço Trancoso / Celorico da Beira / IP5 (Projecto Base); Ligação do IP2 a Vila Franca das Naves (Projecto Base); Ligação 

do IP2 à EN102 (Projecto de Execução); Beneficiação da EN102 (Projecto de Execução) 
Volume 2 – Relatório Síntese Agosto de 2005 
 

IV-80 

 
A cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix) e a cobra-de-água viperina (Natrix maura) só existem 
se ocorrerem corpos de água. 
 
Os restantes répteis listados para a área em estudo podem ocorrer também neste biótopo, em 
grau variável. 
 
 
C - Mamíferos 
 
Para este tipo de habitat dos mamíferos listados os que podem ocorrer com maior frequência 
são o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), a 
geneta (Genetta genetta), o coelho (Oryctolagus cunniculus), o javali (Sus scrofa) e a raposa 
(Vulpes vulpes). 
 
 
D - Avifauna 
 
Nos pinhais podem ocorrer sobretudo frigideos e parideos, tal como o chapim real (Parus 
major) e o tentilhão-comum (Fringilla coelebs). 
 
 
 
 
9.6.4 Áreas florestadas com folhosas 

 
A - Anfíbios 
 
No que respeita aos anfíbios este biótopo desempenha um papel semelhante ao dos pinhais, 
considerando-se a sua importância mediana para este grupo animal. 
 
No entanto as zonas ribeirinhas são muito importantes para este grupo, os anfíbios encontram 
água, alimentação e abrigo suficientes para a sua manutenção, crescimento e reprodução, 
tanto nos cursos de água, mas também nas suas margens e nos micro-habitats que estes 
locais oferecem, tal como pedras, rochas, charcos, entre outros. Neste biótopo podem ocorrer 
todas as 10 espécies referenciadas para a área em estudo (ver quadro no Anexo 6). 
 
 
 
B - Répteis 
 
Estas áreas constituem biótopos com uma importância elevada para os répteis. Os locais com 
reduzida carga de utilização humana, menos ensombrados e húmidos, com maior diversidade 
e menor artificialização ao nível do estrato arbustivo e sub-arbustivo, presença de muros ou 
amontoados de pedras, são aqueles que apresentam as melhores características para o 
desenvolvimento das espécies deste grupo animal. 
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São espécies características de zonas onde o estrato arbóreo não é muito denso a lagartixa-
do-mato (Psammodromus algirus) e a lagartixa-dos-muros (Podarcis bocagei / Podarcis 
hispânica). 
 
O sardão (Lacerta lepida), a cobra-rateira (Malpolon monspessulanus) e a cobra-de-escada 
(Elaphe scalaris) poderão ocorrer em grau variável neste biótopo 
 
A cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis) tem preferência por áreas rochosas ou pedregosas 
relativamente expostas, mas com um certo grau de cobertura de vegetação. 
 
As presenças do lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), da cobra-de-água-viperina (Natrix 
maura) e da cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix) verificam-se nas zonas ripícolas, onde 
existe disponibilidade hídrica para estas espécies. 
 
 
C - Mamíferos 
 
Este é o biótopo com maior número de espécies presente na área em estudo. 
 
No que respeita aos insectívoros e roedores potencialmente ocorrentes, estes encontram-se 
em zonas de pousio ou com matos baixos. 
 
Relativamente aos mamíferos de médio e grande porte deverão ocorrer essencialmente a lebre 
(Lepus granatensis), o coelho (Oryctolagus cuniculus), a raposa (Vulpes vulpes), a doninha 
(Mustela nivalis) e o texugo (Meles meles). 
 
As zonas ripícolas pela variedade de gamas de micro-habitats que proporcionam abrigo e 
disponibilidade de água, são o biótopo onde pode ocorrer um grande número de espécies de 
ocorrência potencial. 
 
As principais linhas de água constituem corredores ecológicos naturais para a maioria dos 
mamíferos terrestres (ex.: raposa, doninha) e ribeirinhos (ex.: lontra). 
 
 
D - Aves
 
No que respeita à avifauna este biótopo é utilizado por um número elevado de espécies. 
 
As aves de rapina associadas às folhosas são a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), a águia-
perdigueira (Hieraaetus fasciatus) e a águia-calçada (Hieraaetus pennatus). 
 
Nestas áreas são comuns espécies como o pardal-comum (Passer domesticus), a poupa 
(Upupa epops), o chapim-azul (Parus caerulus) entre muitas outras. 
 
Nas margens das linhas de água, associadas à vegetação ripícola, podem ocorrer espécies 
como o gaio-comum (Garrulus glandarius), a felosa-poliglota (Hippolais polyglotta), o rouxinol-
comum (Luscinia megarrynchus), garças, entre outras. 
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9.7 Conclusão 

Da análise efectuada nos pontos anteriores, verifica-se claramente a importância ecológica das 
áreas arborizadas, pinhal, vegetação natural (ex.: folhosas – o que resta da vegetação 
climácica) e das zonas ribeirinhas. A maioria da fauna residente é migradora, e face ao elevado 
nível de intervenção a que foram sujeitos os outros biótopos, encontra aqui um dos principais 
sítios de refúgio, nidificação, etc. 
 
As Zonas Urbanizadas e as Zonas de Matos e Agrícolas constituem biótopos de menor 
diversidade biológica, que apresentam uma sensibilidade ecológica inferior, uma vez que são 
zonas sujeitas a uma elevada intervenção humana, onde ocorrem essencialmente espécies 
com características mais antropóficas. 
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10. PAISAGEM 

 
10.1 Metodologia 

Para compreender os aspectos paisagísticos mais relevantes, na zona atravessada pelo IP2, 
no lanço Trancoso – Nó de Celorico da Beira – IP5 e também das Ligações Vila Franca das 
Naves e à EN102 (Celorico Gare), procedeu-se à análise e caracterização da área de 
influência visual dos corredores em estudo. 
 
Com base na cartografia disponível, nomeadamente a Carta Militar de Portugal (folhas nº 170, 
180, 181, 191 e 192) à escala 1:25 000, o levantamento topográfico da área envolvente aos 
traçados, os elementos de projecto, a fotografia aérea e o reconhecimento de campo, 
estudaram-se os aspectos de relevo, ocupação do solo, vegetação existente e elementos 
construídos, considerados mais importantes para a compreensão da paisagem da área de 
influência visual dos corredores. 
 
Procedeu-se também ao estudo dos elementos condicionadores da visualização da paisagem, 
de forma a fundamentar a definição de unidades de paisagem, do seu valor cénico e qualidade 
visual, bem como a determinação da sua vulnerabilidade e capacidade de absorção, face às 
alterações que irão resultar da construção e exploração da via, permitindo deste modo a 
identificação e avaliação dos impactes visuais previsíveis e respectivas medidas minimizadoras 
ou de compensação aplicáveis. 
 
 
 
10.2 Relevo 

Na área em estudo, o território atravessado pelo corredor proposto para o IP2 desenvolve-se, 
como se pode observar na FIG. IV. 10, maioritariamente sobre a bacia hidrográfica do rio 
Mondego, exceptuando-se apenas uma pequena extensão que a Norte percorre a bacia 
hidrográfica do rio Douro (bacia do Côa). 
 
Os traçados que atravessa a bacia do Mondego desenvolve-se predominantemente sobre a 
bacia da ribeira dos Tamanhos, tributária directa do Mondego, e, apenas na parte terminal sul, 
directamente sobre o vale do Mondego, afectando principalmente os vales dos pequenos 
tributários directos da margem direita. 
 
Em termos hipsométricos o corredor atravessado desce de Norte, onde as cotas se situam na 
classe dos 850-900 metros, até às cotas dos 400-450 metros, a Sul, no vale do Mondego. Na 
sua maior extensão o corredor localiza-se sobre as cotas 450-500 metros, com 
alguma extensão também significativa entre os 550 e 650 metros (Desenho 01 do Anexo 9 do 
Volume 3 – Anexos Técnicos).  
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De uma maneira geral pode dizer-se que, em relação aos traçados sobre a bacia do Mondego, 
este se processa sensivelmente no troço médio e inferior das encostas principais, sendo 
também significativos os atravessamentos de vales como o da ribeira dos Tamanhos e ainda 
os vales de alguns cursos de água tributários desta ribeira, com é o caso dos vales das ribeiras 
de Vilares e da Quinta de S. Bento. Apenas na parte Norte da bacia do Mondego os traçados 
se desenvolvem ao longo da ribeira das Canadas, afluente da margem direita da ribeira dos 
Tamanhos.  
 
Na zona mais a montante deste vale, a transição para a bacia do Douro, faz-se atravessando o 
festo principal de separação das bacias destes dois grandes rios, numa zona de colo, 
continuando os traçados, dentro da bacia do Douro, a fazer-se ao longo do vale da ribeira do 
Alcaide que a Norte se designa por ribeira de Freixo.  
 
A Ligação a Vila Franca das Naves, que se desenvolve para Oeste, acompanha sensivelmente 
a linha de cumeada, ao longo do terço superior da encosta, na zona de cabeceira das ribeiras 
da Barroca e das Canadas atravessando depois o festo de separação das duas grandes 
bacias, passando, na bacia do Douro, mais precisamente na do seu afluente Távora, 
continuando ao longo da encosta, na transição do terço médio para o superior.  
 
 
 
10.3 Unidades de Paisagem 

O território onde se implanta o traçado do IP2 (Trancoso – Nó de Celorico da Beira – IP5) e as 
ligações a Vila Franca das Naves e à EN102 (Celorico Gare) atravessa as seguintes unidades 
de paisagem (Desenho 02 do Anexo 9 do Volume 3 – Anexos Técnicos): 
 

− O Vale da Ribeira do Alcaide; 
− As unidades planálticas da Bacia do Mondego; 
− Os Vales das ribeiras dos Tamanhos, Canadas e Vilares; 
− O Vale do Mondego; 

 
 
 
A unidade de paisagem denominada por Vale da Ribeira do Alcaide é a unidade mais a Norte 
na área em estudo e integra-se na bacia hidrográfica do rio Côa. 
  
Na área em estudo, o vale da ribeira do Alcaide corresponde à área mais a montante da ribeira, 
incluindo a zona de cabeceira que se desenha a partir de um colo localizado no festo principal 
do corredor em estudo, o qual separa a bacia do Douro da bacia do Mondego. Esta unidade 
apresenta um relevo de ondulado suave numa concha que se vai abrindo e alargando a partir 
da cabeceira do curso de água, formando um vale de fundo quase plano enquadrado por 
encostas suaves.  
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A característica mais marcante desta unidade é existência de uma paisagem compartimentada 
por muros de pedra e fiadas de freixos, sobre um mosaico cultural de campos de cultura de 
pequena a média dimensão com usos diversificados de culturas arvenses, forragens e 
pastagens, intercalados por pequenos bosquetes de vegetação natural. As encostas mais 
acentuadas encontram-se cobertas por extensas manchas de carvalhal onde se integram 
também algumas parcelas florestais de resinosas exóticas e onde também se conseguem ler 
alguns alinhamentos de vegetação ripícola com importante componente arbórea dominada por 
freixos. O povoamento é disperso e relativamente denso, com grande proximidade entre a 
habitação e os campos de cultura, sendo uma importante referência visual de toda a unidade a 
povoação de S. Martinho, situada no terço superior da encosta e visível de praticamente toda a 
área. Pelas características referidas esta unidade apresenta uma paisagem rica e diversificada, 
tanto em termos culturais como naturais, podendo mesmo falar-se da existência de um 
“continuum naturale” materializado nas manchas de carvalhal, nos bosquetes de vegetação 
natural que pontuam o espaço agrícola e ainda pela vegetação ripícola e pelos alinhamentos 
de freixos que delimitam as folhas de cultura. 
 
Com a designação de unidades planálticas da Bacia do Mondego incluem-se todas as 
zonas aplanadas de festo e terços superiores das encostas com declives suaves que 
preenchem zonas significativas desta bacia dentro da área em estudo. As características 
relativamente uniformes do relevo em que apenas sobressaem algumas colinas determinam 
uma paisagem dominada pelos usos florestais de produção intercalados por manchas residuais 
de carvalhal e azinhal sobre os solos mais pobres, matos sobre as zonas cobertas por 
pedregosidade e afloramentos rochosos e culturas arvenses de sequeiro – pastagens e 
culturas cerealíferas - sobre os solos mais férteis, em parcelas de média e até grande 
dimensão e ainda uma cintura de vinhas e olivais na envolvente dos aglomerados urbanos. 
 
A grande extensão planáltica é cortada por alguns vales que definem unidades de paisagem 
com alguma expressão. De entre estes merecem ser individualizados por constituírem 
unidades de paisagem com algum significado os Vales das ribeiras dos Tamanhos, Canadas 
e Vilares. Estes vales de fundo plano e largo, delimitados por encostas suaves apresentam 
uma paisagem compartimentada quer por muros de pedra, quer por fiadas de freixos e uma 
agricultura diversificada com usos que integram culturas arvenses, pastagens, forragens, 
pomares, vinhas e algumas manchas de olival na envolvente aos aglomerados populacionais. 
Nas encostas as manchas residuais de vegetação natural e as parcelas florestais de produção 
contrastam com uso mais intensivo das várzeas onde a presença de galerias ripícolas de 
freixos e amieiros realçam os cursos de água. 
 
Na área em estudo esta unidade designada por Vale do Mondego é fortemente marcada pelo 
rio e a sua mata ribeirinha, pela povoação de Celorico da Beira que pela sua posição 
geomórfica sobre uma colina que domina toda a área se torna omnipresente de praticamente 
todos os pontos de visualização desta paisagem.  
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A certa distância, mas com enorme peso visual destaca-se o maciço da serra da Estrela, numa 
escala de observação mais próxima, também o corredor do IP5, com os seus aterros, 
escavações e viadutos se torna um elemento visualmente marcante. Nesta paisagem alternam 
os usos florestais e os matos sobre as zonas mais pobres dos cabeços e encostas mais 
íngremes com uma paisagem compartimentada, rica e diversificada sobre as zonas mais férteis 
dos vales e encostas cujo declive, embora suave é vencido pela organização em socalcos. Nas 
áreas agrícolas o povoamento é disperso mas relativamente denso e onde se inclui também a 
periferia dos aglomerados urbanos. 
 
 
 

 
 
 
 
Fot. 1 e 2 – Vale da Ribeira do Alcaide (bacia do Côa/Douro). Vale largo, de fundo plano a levemente 
ondulado, enquadrado por encostas de declive suave a moderado. Aproveitamento agrícola do vale e 
base da encosta, sobre um parcelamento de pequenas dimensões, reforçado pela presença de muros de 
pedra e compartimentação com alinhamentos arbóreos de freixos. Ocupação humana em povoamento 
disperso e ocorrência de pequenos bosquetes de vegetação autóctone e ribeirinha. 
Encostas ocupadas por manchas de formações naturais de carvalhal de pequeno e médio porte, 
alternadas com povoamentos florestais de resinosas de crescimento rápido e algumas clareiras de uso 
agrícola e pastoril. 
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Fot. 3 – Vale da ribeira do Alcaide – vista da zona de cabeceira, junto ao colo. Paisagem de relevo de 
suave ondulado, onde alternam os usos agrícolas de pastagens e culturas arvenses com pequenos 
bosquetes de vegetação autóctone de carvalhal mesclada com algumas resinosas. Pequenos freixos 
começam a esboçar umas linhas ténues de compartimentação. Ao fundo, o aglomerado populacional de 
S. Martinho, que se implanta a meia encosta. 
 

 
 
Fot. 4 – Vale da ribeira das Canadas (bacia do Mondego/rib.ª dos Tamanhos). Zona do colo que separa 
este vale da bacia do Douro. O relevo suave propicia o uso agrícola de culturas arvenses e pastagens 
em parcelas de pequena dimensão, alternadas com formações densas de matos autóctones com 
algumas intrusões de carvalhal e manchas florestais de resinosas. Alinhamentos esparsos de fruteiras, 
alguns muros de pedra seca e alinhamentos arbustivos nos limites de alguns campos compõem linhas 
de compartimentação ainda que pouco expressivas. Ao fundo impõe-se com todo o vigor o maciço 
montanhoso da Estrela. 
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Fot. 5 – Bacia da ribeira das Canadas. Zona de cabeceira com relevo moderado, vales encaixados, sem 
fundo expressivo que levam ao aproveitamento agrícola nas zonas planas de festo, embora em áreas 
reduzidas. Predomínio de formações de matos e arbóreo-arbustivas autóctones de carvalhal, 
alinhamentos de freixos a marcar as linhas de drenagem natural. Os povoamentos florestais de 
resinosas exóticas marcam também presença em manchas dispersas e de pequena dimensão. 
 
 

 
 
Fot. 6 – Bacia da ribeira dos Tamanhos. Nas situações de cabeceira onde o relevo é mais aplanado o 
parcelamento de pequenas dimensões e a compartimentação com muros e pequenos socalcos atestam 
um uso agro-pastoril que hoje denota abandono, com progressiva invasão dos campos por densas 
formações arbustivas de matos rasteiros, nas zonas mais baixas e planas o uso agrícola de culturas 
arvenses e pastagens ainda se mantém, ganhando expressão à medida que se caminha para jusante e 
para o vale principal, da ribeira dos Tamanhos. 
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Fot. 7 – Bacia da ribeira dos Tamanhos. Zona aplanada, de campo aberto, com pastagens e culturas 
arvenses. Encostas de declive suave a moderado, compartimentadas com  muros. 
 
 

 
 
Fot. 8 – Bacia da ribeira dos Tamanhos. Paisagem de relevo ondulado suave de usos agrícolas diversos 
e compartimentada com alinhamentos arbóreos de freixos. Existência de pequenos bosquetes de 
vegetação autóctone de carvalhal, povoamentos de resinosas nas cotas mais elevadas e presença 
expressiva da galeria ripícola, dominada por freixos e amieiros, ao longo do curso de água principal. 
 
 
 

 
 
Fot. 9 – Vale da ribeira de Vilares. Paisagem de relevo suave, compartimentada, com parcelamento de 
pequena dimensão, de usos diversificados que vão desde os pequenos bosquetes de formações 
vegetais naturais, aos usos florestais, com povoamentos de resinosas, aos olivais e aos usos agrícolas. 
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Fot. 10 e 11 – Vale da ribeira de Vilares. Paisagem de olival e vinha, com ocupação humana 
significativa, em pequenos aglomerados populacionais. Apenas as zonas mais altas das encostas e 
festos apresentam uso florestal, quer de produção, com pequenas parcelas de povoamentos de 
resinosas, quer de manchas residuais de vegetação natural arbóreo-arbustivas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fot. 12 – Vila Franca das Naves. Zona planáltica onde alternam os vinhedos com o olival disperso na 
envolvente da povoação, enquanto nas áreas mais remotas e declivosas dos festos que encerram a 
bacia predominam os povoamentos florestais e as formações arbóreo-arbustivas naturais mais ou menos 
densas.  
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Fot. 13 e 14 – Vista da EN580 próximo da Linha de Caminho de Ferro. Zona de festo aplanada, com 
relevo de tipo planáltico, ocupada por culturas arvenses de sequeiro e vinha, com algumas manchas 
residuais de vegetação natural arbustiva que se prolongam por alguns corredores que se desenvolvem 
ao longo de muros pedra que compartimentam os campos agrícolas e também algumas parcelas de 
povoamentos florestais de eucalipto. 
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Fot 15 e 16 – Zona de Cortegada (cruzamento da EN581 com a futura Ligação a Celorico Gare). Zona 
aplanada de interflúvio, denotando algum abandono agrícola embora ainda permaneçam algumas 
culturas arvenses de sequeiro, matos e povoamentos florestais. 
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Fot. 17 e 18 – Aldeia Rica / Açores. Zona planáltica coberta por inúmeros afloramentos rochosos, 
ocupada por matos, pinhal bravo e carvalhal muito disperso. Nas manchas de solos mais favoráveis, 
próximo de Aldeia Rica existe ocupação agrícola com vinha, olival, pastagens e culturas arvenses. 
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Fot. 19 – Zona de Celorico Gare / Celorico da Beira. Relevo planáltico que caracteriza grande parte do 
corredor na bacia do Mondego, ocupado com culturas arvenses de sequeiro em parcelas de média 
dimensão, alternando com manchas florestais, matos e restos de azinhal sobre os solos mais 
desfavorecidos.  
 
 
 

 
 
Foto 20 – Envolvente de Celorico da Beira. Zona de relevo ondulado suave das encostas do Mondego. 
Paisagem compartimentada de usos agrícolas diversificados, povoamento disperso em pequenas 
quintas, manchas residuais de vegetação natural e presença marcante da mata ribeirinha que se 
desenha sobre as margens do Mondego como importante corredor natural. 
 
 
 
Pode concluir-se que o vale da ribeira do Alcaide e o vale de Carnicães e as zonas de vinha na 
parte final da Ligação a Vila Franca das Naves principalmente se apresentam como trechos de 
paisagem singulares que se destacam em termos paisagísticos (ver Desenho 02 do Anexo 9 do 
Volume 3 – Anexos Técnicos). 
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10.4 Valor Cénico da Paisagem 

O valor cénico de uma paisagem é um parâmetro subjectivo de quantificação, e dependente da 
forma como o território é interpretado por cada observador. Essa subjectividade encontra-se 
relacionada, entre outros aspectos, com a formação profissional, o grau cultural e a região de 
origem de quem se faz a sua quantificação. 
 
É no entanto bastante consensual que o valor de uma paisagem é tanto mais elevado quanto 
maior for a diversidade e contraste de situações presentes, melhor adequação e equilíbrio 
existir entre o uso do solo e as suas potencialidades e maior número de possibilidades houver 
para usufruir visual e fisicamente essa paisagem. 
 
A subjectividade desta classificação é mais facilmente atenuada quando estamos em presença 
de diferentes tipos/unidades de paisagem pois nesses casos é possível estabelecer valores 
comparativos minorando-se assim a importância do valor absoluto atribuído a cada uma das 
unidades por si. 
 
No que se refere à sensibilidade/fragilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o 
grau de afectação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada acção exterior a 
sua avaliação reveste já de um grau de maior objectividade. 
 
Ao conceito de sensibilidade/fragilidade visual, opõe-se um outro designado por capacidade de 
absorção visual que corresponde à maior ou menor aptidão que uma paisagem possui para 
integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as suas qualidades visuais.3  
 
Os parâmetros usualmente considerados para a definição da capacidade de absorção visual 
das unidades de paisagem são: 
 

− Forma / Morfologia, que corresponde ao aspecto exterior de uma paisagem, sendo as 
suas características dependentes do tipo e forma de relevo (plano, declivoso, ondulado, 
de vale, de encosta, de colina, montanhoso, etc.) e da ocorrência de aspectos 
visualmente significativos (afloramentos rochosos, escarpas, gargantas, cristas, etc.); 
Dentro deste parâmetro considera-se que as situações de maior diversidade de relevo 
apresentam maior capacidade de absorção visual e maior valor estético, em oposição 
às zonas de relevo mais plano e maior dimensão, bem como às de inclinação mais 
acentuada que são mais sensíveis visualmente. Também as paisagens com maior 
grandiosidade de escala têm maior capacidade de absorção. 

 

                                                 
3 Escribano Bombin, M. M. et al., 1991 - El Paisage.  M.O.P.T. ,Madrid 
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− Uso do Solo ou seja, o modo como as distintas formas de ocupação humana (áreas 

agrícolas, florestais, urbanas/industriais, etc.) se distribuem num determinado território. 
Neste item assume especial importância, de entre outros aspectos, a diversidade dos 
estratos em presença (árvores, arbustos, herbáceas), a sua distribuição e densidade, o 
contraste cromático, etc., bem como a presença de elementos do património construído 
ou "natural" e outros elementos estruturantes da paisagem rural (sebes, muros, 
socalcos, galerias ripícolas, etc.); 
Neste parâmetro considera-se que a maior capacidade de absorção visual está 
relacionada com: 

− maior densidade da vegetação; 
− maior contraste cromático; 
− maior dimensão/porte da vegetação; 
− maior diversidade de estratos vegetais. 

 
 

− Visualização, que corresponde à maior ou menor facilidade com que uma paisagem é 
apreendida e está directamente relacionada com a acessibilidade e distribuição dos 
potenciais observadores, o tipo de relevo e de ocupação do solo (definidores da 
dimensão da bacia visual). 

Considera-se como de maior capacidade de absorção paisagens com menor facilidade 
de acessos ou de pontos a partir dos quais seja possível a sua observação e também 
as que a amplitude e profundidade de vistas seja menor. 

 
 
Com base nos critérios anteriormente referidos considerou-se que: 

− A unidade de paisagem designada por “Vale da Ribeira do Alcaide”, dada as suas 
características de relevo e uso de solo, corresponde a áreas que embora confinadas 
visualmente, encontra-se expostas a partir de alguns aglomerados populacionais e de vias 
de circulação que a percorrem, apresenta uma sensibilidade elevada e uma capacidade de 
absorção visual baixa; 

− Às unidades Planálticas da Bacia do Mondego, zonas visualmente expostas a partir dos 
pontos de cota mais elevada e relativamente homogéneas, atribuiu-se uma sensibilidade 
média e uma média a baixa capacidade de absorção visual; 

− Aos Vales das ribeiras dos Tamanhos, Canadas e Vilares assim como ao Vale do 
Mondego, caracterizados por alguma variedade em termos de ocupação do solo, com 
grande contraste entre as zonas planas do fundo do vale e as encostas que os delimitam, 
atribuiu-se um valor médio tanto à vulnerabilidade visual como à sua capacidade de 
absorção. 

 
 
Quanto à qualidade visual da paisagem presente, considerando a subjectividade que lhe está 
inerente e a caracterização efectuada para a área em estudo atribuiu-se os seguintes:  
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Unidade de Paisagem Qualidade Visual 

Vale da Ribeira do Alcaide Elevada 

Unidades Planálticas da Bacia do Mondego Média / Baixa 

Vales das ribeiras dos Tamanhos, Canadas e Vilares Média 

Vale do Mondego Média 

 
 
Os valores atribuídos são decorrentes do princípio da que o valor de uma determinada 
paisagem é tanto mais elevado quanto maior for a diversidade / contraste de situações 
presentes, melhor adequação e equilíbrio existir entre o uso do solo e as suas potencialidades 
e maior for a sua acessibilidade visual. 
 
Embora subjacente a este princípio estejam critérios subjectivos considera-se que: 
 

− O maior ou menor contraste de uma paisagem é lhe conferido fundamentalmente pelo 
relevo e uso do solo, sendo o valor mais elevado atribuído a paisagens que apresentem 
situações de grande contraste entre zonas planas e declivosas, maior variedade de 
extractos vegetais (árvores, arbustos, herbáceas) e contraste entre espaços abertos 
(clareiras) e fechados (matos e matas).  

− A adequabilidade do uso do solo às suas características biofísicas é outro aspecto 
importante na qualidade visual de uma paisagem uma vez que o correcto ordenamento do 
território é o garante do equilíbrio ecológico do território e quanto mais equilibrado for um 
espaço maior a sua riqueza e valor. 

 
 
 
Em síntese consideramos que da multiplicidade de situações topográficas e de tipologias de 
uso do solo resultam sub-espaços mais contrastantes e ricos, ecológica e visualmente, uma 
vez que, para além da diversidade biofísica que lhes é conferida pelos aspectos referidos não 
se tem de um único lanço de vista a percepção total do espaço e apenas de alguns pontos de 
cota mais elevada se obtêm vistas panorâmicas para a multiplicidade dos sub-espaços 
presentes. 
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11. SOCIOECONOMIA 

11.1 Metodologia 

A área em estudo localiza-se no Nordeste da NUT II – Região Centro de Portugal, 
enquadrando-se geograficamente na NUT III – Beira Interior Norte. O projecto insere-se nos 
concelhos de Trancoso e Celorico. 
 
A caracterização dos aspectos sociais e económicos de referência da área que será servida 
pelo trecho em estudo integra a análise da demografia, do território, das actividades 
económicas, dos factores sócio-culturais e das infra-estruturas, como base para a delineação 
do seu perfil social e económico e das suas tendências evolutivas. 
 
São analisados os concelhos atravessados pelo eixo viário em análise – Celorico da Beira e 
Trancoso – enquadrando-os na Região Centro. Sempre que oportuno e necessário, o estudo 
será aprofundado para o nível de freguesias – Açores, Baraçal, Celorico (S. Pedro), Forno 
Telheiro, Maçal do Chão, freguesias do Concelho de Celorico da Beira e Carnicães, Freches, 
Tamanhos, Torres, Trancoso (S. Pedro), Vila Franca das Naves e Vilares, Freguesias do 
Concelho de Trancoso. 
 
A componente demografia é abordada numa perspectiva dinâmica, sendo objectivo obter uma 
tendência de comportamento das variáveis que mais tradicionalmente a definem: 

- Padrão de crescimento da população; 

- Estrutura etária da população e índice de envelhecimento. 

 
Para o estudo da componente território é analisado o padrão de ocupação do espaço, com 
base na: 

- Densidade populacional; 

- Distribuição da população por classes de dimensão dos aglomerados populacionais; 

- Habitação: número de alojamentos, idade do parque habitacional e índices de 
ocupação. 

 
O diagnóstico relativo às actividades económicas permite identificar e avaliar a base de 
sustentação económica das unidades geográficas em estudo; para o efeito, são tidos em conta: 

- Emprego e desemprego e respectivas taxas; 

- Escolaridade da população activa; 

- Importância de cada sector de actividade económica (primário, secundário e terciário) 
no emprego. 
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O estudo das infraestruturas é elaborado com o objectivo de avaliar: 

- Os níveis de atendimento das redes de abastecimento de água e de energia, bem 
como das redes de saneamento básico e de recolha de resíduos sólidos urbanos; 

- A cobertura das redes de transporte viária e ferroviária; 

 
São também abordados, ainda que de uma forma genérica, os factores sócio-culturais e as 
relações sociais, designadamente através da identificação de tradições, festividades e locais e 
equipamentos de culto, lazer e convívio. 
 
 
 
11.2 Demografia 

11.2.1 População 

De acordo com os Censos de 2001, entre 1991 e 2001, no Concelho de Trancoso, houve uma 
perda demográfica de aproximadamente 5,2%, enquanto que no Concelho de Celorico da Beira 
durante este período o número de pessoas residentes permaneceu inalterável (FIG. IV. 16 e 
FIG. IV. 17).  
 
No que se refere às freguesias pertencentes a cada concelho verifica-se que as que obtiveram 
maior perda demográfica foram as freguesias de Maçal do Chão (33,1%), Carnicões (25,6%), 
Freches (19,6%) e de Vilares (21,3%). Em algumas freguesias verificou-se um aumento 
considerável a nível demográfico tal como a freguesia de Açores (16,8%), Celorico (S. Pedro) 
(28,2%), Tamanhos (24,2%) e a Trancoso (S. Pedro) (31,5%).   
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FIG. IV. 16 – População Residente por Região Centro,  

Concelho e Freguesias de Celorico da Beira,  em 1981, 1991 e 2001 
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Fonte: INE, Censos 1981, 1991 e 2001 e Guias de Portugal 

 
FIG. IV. 17 – População Residente por Região Centro,  

Concelho e Freguesias de Trancoso, em 1981, 1991 e 2001 
 
 
 
A população residente no concelho de Celorico da Beira totalizava, em 2001, cerca de 
8 875 habitantes, representando cerca de 0,7% do total de residentes da Região Centro, 
enquanto que o Concelho de Trancoso detinha cerca de 10 889 habitante, perfazendo 0,9% do 
total da População da Região Centro. 
 
A evolução da estrutura etária da população nos concelhos, apresentados na FIG. IV. 18, traduz 
o envelhecimento gradual da população da zona em estudo. Verifica-se, quer ao nível dos 
concelhos, quer ao nível da Região Centro, uma diminuição da representatividade da 
população dos estratos etários mais jovens, com percentagens inferiores a 20 , e consequente 
acréscimo da população de escalões etários mais elevados, acima dos 40% na população 
compreendida entre os 25 e 64 anos. Destaca-se particularmente o decréscimo da importância 
relativa dos residentes com menos de 14 anos, onde se verifica uma diminuição de 1991 à 
2001, atingindo apenas percentagens da ordem dos 15% e o aumento da percentagem de 
indivíduos com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos e com mais de 65 anos. 
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Fonte: INE e Censos 1991 e 2001 

 
FIG. IV. 18 – Evolução da População por Escalões Etários,  

por Região Centro e Concelhos, em 1991 e 2001 (%) 
 
 
 
11.2.2 Famílias 

Em 2001, residiam no concelho de Celorico da Beira 3 331 famílias e no Concelho de Trancoso 
4 168, representando, respectivamente, cerca de 0,52% e 0,65%, das 640 724 famílias 
residentes na Região Centro, como se pode verificar no Quadro IV. 8. 
 
 

Quadro IV. 8 – Evolução do Número e Dimensão Média das Famílias  
por NUT III e Concelho, em 1991 e 2001 (%) 

 
Famílias Dimensão Famílias ∆ Famílias ∆ Dim. Famílias   

  
1991 2001 1991 2001 1991-2001(%) 1991-2001(%) 

Região Centro 570759 640724 3,0 2,8 12,3% -7,8% 

Concelho Celorico 
da Beira 

3152 3331 2,8 2,7 5,7% -5,4% 

Concelho Trancoso 4086 4168 2,8 2,6 

 

2,0% -7,0% 

  Fonte: INE, Censos 2001  
   ◊ Dimensão Famílias = Dimensão Média das Famílias = População Residente/Número de Famílias 
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O aumento do número de famílias ocorreu tanto ao nível da Região Centro (12,3%) como dos 
concelhos em estudo (5,7% e 2,0%).  
 
Entre 1991 e 2001, verificou-se que na Região Centro e nos concelhos em estudo, ocorreu 
uma diminuição da dimensão média das famílias. 
 
 
 
11.2.3 Povoamento 

A densidade populacional, que traduz o número de habitantes por unidade de área (km2), é um 
indicador da intensidade de ocupação urbana do espaço. 
 
Na região Centro verifica-se um aumento da Densidade Populacional de 1991 a 2001 de 3,4%, 
enquanto que no Concelho de Trancoso ocorre uma diminuição de 5,3%, conforme se constata 
por análise do Quadro IV. 9. 
 
 

Quadro IV. 9 – Área, População e Densidade Populacional por Região e  
 Concelho em 1991 e 2001 (n.º e hab/km2) 

 
População Densidade Populacional 

(hab/km2) 
 

1991 2001 

Área 
(km2) 

1991 2001 

Região Centro 1721650 1782178 4068,82 423,1 438 

Concelho de Celorico da Beira 8875 8875 249,93 35,5 35,5 

Concelho de Trancoso 11484 10889 364,54 31,5 29,9 

Fonte: INE, Censos 2001 e Anuário Estatístico da Região Centro 2002 
 
 
 
A Densidade Populacional, em 2001, no Concelho de Celorico da Beira é de 35,5 hab/km2, e 
no Concelho de Trancoso é de 29,9 hab/km2, ao comparar estes valores com os encontrados 
para a Região Centro, 438 hab/km2, constata-se que os mesmos são bastante inferiores, assim 
sendo os dois Concelhos em estudo possuem menos números de habitantes por unidade de 
área do que a Região Centro. 
 
 
 
11.2.4 Habitação 

Em 2001, existiam no concelho de Celorico da Beira 5990 alojamentos clássicos ocupados 
como residência habitual e no concelho de Trancoso 6947, representando cerca de 1% e 1,1%, 
respectivamente do total existente na Região Centro. 
 
Relativamente à época de construção dos alojamentos, verifica-se que, na Região Centro 56,9 
% foram construídos nas últimas três décadas (Quadro IV. 10). 
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Já ao nível dos concelhos em estudo, regista-se uma percentagem de 51,6% no concelho de 
Celorico da Beira e de 58,9% no concelho de Trancoso, denotando-se um aumento semelhante 
ao encontrado para a Região Centro.  
 
 
 

Quadro IV. 10 – Alojamentos clássicos segundo a Época de Construção,  
por Região, Concelhos e Freguesias (%) 

 

 Antes 1919 1919-1945 1946-1970 1971-1990 1991-2001 

Região Centro 8,5 10,8 23,9 38,4 18,5 

Concelho Celorico da 
Beira 

16,5 15,5 16,5 35,9 15,7 

Freguesia  Açores 4,7 7,1 23,2 51,6 13,4 

Freguesia Baraçal 15,1 15,1 18,7 35,1 16,0 

Freguesia Celorico (S. 
Pedro) 

10,6 14,0 15,0 37,9 22,4 

Freguesia  Forno 
Telheiro 

28,5 9,7 9,7 31,9 20,2 

Freguesia Maçal do 
Chão 

12,7 43,0 14,6 23,4 6,3 

Concelho  Trancoso 14,4 10,1 16,6 40,8 18,1 

Freguesia  Carnicães 14,6 4,9 9,0 50,0 21,5 

Freguesia  Freches 7,7 13,3 14,3 40,3 24,4 

Freguesia Tamanhos 24,3 14,5 13,6 25,2 22,4 

Freguesia  Torres 22,8 14,0 22,1 25,0 16,2 

Freguesia Trancoso (S. 
Pedro) 

6,5 12,4 15,1 41,6 24,3 

Freguesia Vila Franca 
das Naves 

5,5 13,5 22,4 42,3 16,4 

Freguesia  Vilares 38,7 2,1 13,9 36,1 9,3 

Fonte: INE, Censos 2001 
 
 
 
A análise dos índices de ocupação dos alojamentos, em 2001, revelou que nas 15 unidades 
geográficas consideradas era de 1,6 o número médio de pessoas por alojamento. Quanto ao 
número de famílias por alojamento, verificou-se que a média das zonas estudadas é de 0,6 
(Quadro IV. 11). 
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Quadro IV. 11 – Ocupação de alojamentos clássicos  
por NUT III e Concelho, em 2001 

 
 
 

Alojamentos 
Clássicos 

Pessoas 
 

Famílias 
 

Pessoas/ 
Alojamento 

Famílias/ 
Alojamento 

Região centro 945138 1782254 640741 1,9 0,7 

Concelho Celorico da 
Beira 

5990 8875 3331 1,5 0,6 

Freguesia  Açores    256 369 141 1,4 0,6 

Freguesia  Baraçal 226 271 98 1,2 0,4 

Freguesia  Celorico (S. 
Pedro) 

725 1387 482 1,9 0,7 

Freguesia  Forno 
Telheiro 

384 838 292 2,2 0,8 

Freguesia Maçal do 
Chão 

163 192 79 1,2 0,5 

Concelho  Trancoso 6947 10889 4168 1,6 0,6 

Freguesia  Carnicães 144 192 82 1,3 0,6 

Freguesia  Freches 382 551 217 1,4 0,6 

Freguesia  Tamanhos 215 323 131 1,5 0,6 

Freguesia  Torres 137 217 79 1,6 0,6 

Freguesia  Trancoso 
(S. Pedro) 

989 1793 623 1,8 0,6 

Freguesia  Vila Franca 
das Naves 

606 1097 401 1,8 0,7 

Freguesia  Vilares 195 258 110 1,3 0,6 

       Fonte: INE, Censos 2001 
 
 
 
 
11.2.5 Actividade da População 
11.2.5.1 População Activa e Desemprego 

As taxas de actividade e de desemprego que caracterizam a zona em estudo, configuram uma 
região com acréscimos na representatividade da população activa e onde o nível de 
desemprego tem vindo a evoluir de forma negativa. 
 
Tanto na Região Centro como nos concelhos em estudo, a taxa de actividade sofreu um 
pequeno aumento o entre 1991 e 2001 (Quadro IV. 12).  
 
As taxas de desemprego na Região Centro e nos concelhos em estudo sofreram um 
agravamento durante a década de 90, tendo-se registado um aumento significativo da taxa de 
desemprego ao nível do concelho de Trancoso que passou de 3,4%, em 1991, para 5,3%, em 
2001. 
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Quadro IV. 12 – Evolução das Taxas de Actividade e de Desemprego  

por Concelho e Região (%) 1991 – 2001 
 

Taxa de Actividade (%) Taxa Desemprego (%)  

1991 2001 1991 2001 

Região Centro 41,6 45.5 5 5,7 

Concelho de Celorico da Beira 34,3 38,5 5,5 6,1 

Concelho de Trancoso 35,3 36,8 3,4 5,3 

Fonte: INE, Censos 2001 
 
 
 
 
11.2.5.2 Nível de Instrução da população residente 

O nível de instrução atingido pela população, bem como a avaliação da taxa de analfabetismo 
para a Região Centro e  para os concelhos de Celorico da Beira e Trancoso, são apresentados 
na FIG. IV. 19. 
 
Constata-se que em relação à percentagem de pessoas sem nível de ensino, o concelho de 
Trancoso apresenta uma taxa de 20%, idêntica à da Região Centro (21%) em 2001, enquanto 
que no Concelho de Celorico a Beira essa taxa é inferior 16%. Relativamente as freguesias 
estudadas as que apresentam maior percentagem são as de Açores (30%) e de Maçal do 
Chão (29%), no Concelho de Celorico da Beira e a de Torres (29%), no Concelho de Trancoso. 
Sendo de destacar, que as que possuem menor percentagem são a de Baraçal (12%), no 
concelho de Celorico da Beira e a de Trancoso (S. Pedro) (16%), no Concelho de Trancoso.  
 
Dos residentes com algum nível de ensino em 2001, verifica-se que, tanto a nível da Região 
Centro como dos concelhos em estudo, a grande parte da população completou, frequenta ou 
frequentou incompletamente o 1º Ciclo, sendo a percentagem relativa nos concelhos superior à 
da Região Centro, em detrimento do grau de ensino médio e superior. No que diz respeito as 
Freguesias, é retirada a mesma conclusão.  
 
No que respeita ao 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário, verifica-se uma grande concordância 
nos valores observados para os dois concelhos em estudo, sendo no entanto, estes valores 
inferiores aos encontrados para a Região Centro.  
 
Já a nível das freguesias encontra-se uma grande disparidade de valores, sendo de destacar a 
freguesia de Baraçal, onde se encontram percentagens de 21% e 27%, de pessoas com 2º e 3º 
ciclo, respectivamente, concluído, a frequentar ou que frequentou incompletamente, 
comparativamente com o ensino secundário que possui valores de 6%. 
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  Fonte: INE, Censos 2001 
  

FIG. IV. 19 – População Residente, segundo o Grau de Instrução (%)  
por Região e concelhos, em 2001 

 
 
11.2.5.3 Escolaridade da População Activa 

A escolaridade da população activa reveste-se de grande importância no contexto 
sócio-económico, pois permite caracterizar a população activa do ponto de vista do seu grau de 
qualificação. 
 
Na FIG. IV. 20 apresentam-se os dados relativos à escolaridade da população activa com 15 ou 
mais anos de idade e com base nela, é possível referir que, na Região Centro, os níveis de 
escolaridade da população activa, em 2001, são ainda relativamente baixos, predominando, a 
população com o Ensino Básico. Constata-se também que, o Ensino Secundário não 
ultrapassa os 20%, e que menos de 15% dos activos têm o ensino médio ou superior. 
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                     Fonte: INE, Censos 2001 

  
FIG. IV. 20 – População Activa, com 15 ou mais anos, segundo o Grau de Instrução (%)  

para a Região Centro 
 
 
 
11.2.5.4 Estrutura do Emprego e do Desemprego 

A grande maioria da população activa em 2001, era empregador (cerca de 54,4%) ou 
trabalhador por conta de outrem (40,3%), como se pode observar na FIG. IV. 21. 
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 Fonte: INE, Censos 2001 

 
FIG. IV. 21 – Estrutura do Emprego por Região em 2001 
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No que diz respeito à procura de emprego em 2001, observa-se pela FIG. IV. 22, que nas três 
zonas em estudo predomina a procura de novo emprego. 
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Fonte: INE, Censos 2001 
 

FIG. IV. 22 – Evolução da Estrutura do Desemprego  
por NUT III e concelho (%), em 1991 e 2001 

 
 
 
 
11.3 Actividades Económicas 

Os grandes empregadores eram em 2001, os sectores de actividade terciário e secundário, 
tanto ao nível da Região Centro como dos concelhos em estudo, como mostra a FIG. IV. 23. 
 
A actividade agrícola e piscatória tinha já em 2001 pouca representatividade, variando entre 
6,8% na Região Centro e 12,7% no Concelho de Celorico da Beira, no entanto no Concelho de 
Trancoso verifica-se uma significativa presença deste sector, de cerca de 21,6%, sendo 
bastante próximo dos valores obtidos para o sector secundário neste local, 27,2%. O sector 
terciário é sem dúvida o que, em 2001, absorvia a maior parte dos activos residentes, com 
cerca de 55,1% na Região Centro, 52,2% no concelho de Celorico da Beira e 51,1% no 
concelho de Trancoso, seguindo-se o sector secundário que empregava, respectivamente 38,1 
e 35,1% dos activos residentes da Região Centro e do concelho de Celorico da Beira. 
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FIG. IV. 23 – População Activa por Sectores de Actividade  

por Região e Concelhos, em 1991 e 2001 
 
 
 
 
O Sector Primário 
A tendência identificada para a diminuição de activos no sector primário é uma tendência 
generalizada em Portugal, em resultado do abandono das actividades ligadas à terra como 
principal modo de vida. A agricultura e a pecuária assumem cada vez mais uma função 
complementar e subsidiária, devido à gradual perda de rentabilidade e, consequentemente, da 
sua competitividade económica. 
 
Entre 1991 e 2001, verificou-se um acentuado decréscimo na população activa afecta ao sector 
primário, o que na Região em estudo representou um decréscimo relativo de aproximadamente 
68,7% e nos Concelhos 140,6 e 108,8%, respectivamente no Concelho de Celorico da Beira e 
de Trancoso. 
 
 
 
O Sector Secundário 
 
A nível do sector secundário os 4 ramos industriais que empregam o maior número de activos 
nos concelhos em análise e ao nível global da Região Centro vêm referidos no Quadro IV. 13. 
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Quadro IV. 13 – Empresas da Indústria Transformadora, 2003 
 

 Maior Número de Empresas 
(ordem decrescente) 

Região Centro 1. Indústria Metalúrgicas de bases e de Produtos Metálicos  
2. Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 
3. Indústria Têxtil 

Concelho de Celorico da Beira 1. Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 
2. Indústria Metalúrgicas de bases e de Produtos Metálicos 
3. Indústria Têxtil  

Concelho de Trancoso 1. Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 
2. Indústria Metalúrgicas de bases e de Produtos Metálicos  
3. Indústria da Madeira e da Cortiça e suas Obras 

                   Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2003 
 
 
 
 
 
O Sector Terciário 
O sector terciário integra os serviços ligados à actividade económica – Comércio, Restauração 
e Hotelaria, os Transportes, Actividades Financeiras e Imobiliárias e a Educação, Saúde, 
Serviços Sociais, entre outros.  
 
Na Região Centro, este sector encontra-se associado principalmente ao Comércio por grosso e 
a retalho, ao alojamento e restauração e as actividades imobiliárias, como se constata por 
análise da FIG. IV. 24. 
 
Em 2001, as empresas com sede nos concelhos de Celorico da Beira e de Trancoso estavam 
afectas essencialmente ao comércio a grosso e a retalho (49,1 e 51,1% respectivamente) e ao 
alojamento e restauração (26,4 e 21%). As actividades financeiras e os Serviços Colectivos, 
sociais e Pessoais eram os ramos de actividade com menor peso, representando no caso do 
Concelho de Celorico da Beira cada um cerca de 4,1 e 5,2% das empresas, enquanto que no 
Concelho de Trancoso representavam 3,8 e 5,8%, respectivamente. 
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Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2002 

 
FIG. IV. 24  – Empresas do Sector Terciário por Concelhos e por Região Centro, 2001 (%) 

 
 
 
 
Relativamente à oferta hoteleira, existiam, em 2001, na Região Centro 82 hotéis, com 5 434 
quartos, correspondendo a uma capacidade de alojamento total de 10 807 pessoas – Quadro 
IV. 14. 
 
 

Quadro IV. 14 – Estabelecimentos e Capacidade Hoteleira por Concelhos e Região, 2001 
 

 
Estabelecimentos Nº de Quartos Capacidade de 

Alojamento 

 Região Centro 82 5 434 10 807 

Concelho de Celorico da Beira 1 --- --- 

 Concelho de Trancoso -- -- --- 

       Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2002 

 
 
No que respeita à nacionalidade dos hóspedes entrados em estabelecimentos 
hoteleiros – FIG. IV. 25, verifica-se que em 2001, na Região Centro, estes foram na sua maioria 
portugueses.  
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Relativamente aos restantes turistas, verifica-se que os provenientes de Espanha, Itália e 
França representam, respectivamente, 9%, 4% e 4% do total de hóspedes na zona em estudo. 
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Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2002 

FIG. IV. 25 – Nacionalidade dos Visitantes da Região Centro, 2001 (%) 
 
 
 
 
11.4 Infra-estruturas e Níveis de Atendimento 

11.4.1.1 Abastecimento de Água, Energia, Saneamento Básico e Recolha de Resíduos 

O grau de cobertura da rede de distribuição de energia eléctrica era de aproximadamente 
100% tanto nos concelhos em estudo, como na Região Centro (Quadro IV. 15). 
 
Os níveis de atendimento relativos ao abastecimento de água e ao sistema de recolha de 
resíduos sólidos urbanos são também bastante satisfatórios (respectivamente, cerca de 94,9% 
e 91,8% da população da Região Centro se encontrava servida em 2001).  
 
Relativamente à população servida com sistema de drenagem de esgotos, os valores 
observados tanto na Região Centro como nos concelhos em estudo são bastante satisfatórios, 
sendo superior a 85%. 
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Quadro IV. 15 – Níveis de Atendimento em Abastecimento de Electricidade, de Água e 

Saneamento Básico, por Concelhos e Região Centro, em 2001 (%) 
 

População servida  

Com 
Electricidade Com Água 

Com sistema 
de drenagem 
de esgotos 

Com Recolha 
de Resíduos 

Região Centro 99,4 94,9 95,5 91,8 

Concelho de Celorico da Beira 97,9 96,0 94,1 90,7 

Concelho de Trancoso 98,5 87,0 90,6 94,6 

          Fonte: INE, Censos 2001 e Anuário Estatístico da Região Centro, 2002 
 
 
11.4.1.2 Rede Viária e Ferroviária e Ligações Fluviais 

A periferia, interioridade e afastamento comparativamente com as zonas mais dinâmicas do 
país são apontadas frequentemente como factores de estrangulamento dos concelhos. 
 
No caso dos concelhos de Celorico da Beira e de Trancoso a rede rodoviária que os serve 
cobre de modo satisfatório o território em estudo, como está patente na FIG. II. 2 do capítulo II. 
 
No entanto, a situação do concelho de Celorico da Beira é vantajosa, quando confrontada com 
a do concelho de Trancoso, devido ao eixo transversal IP5 que atravessa o concelho no 
sentido Nascente/Poente. 
 
Concelho de Celorico da Beira
 
Em relação à rede viária nacional é servido pelo IP5. No que diz respeito à rede viária local é 
particularmente extensa, sendo de destacar as EM 553, 555, 555-3, 557-2, 580, 586-3, bem 
como as EN 16, 17 e 102. 
 
Concelho de Trancoso
 
A rede viária é bastante densa, sendo de destacar que de Trancoso divergem inúmeras 
estradas: 
 

• EM 600 – Ligação mais rápida a Meda 
• EM 586 – Ligação a Fornos de Algodres e ao Nó do IP5 
• EM 595 – Ligação a Pinhal a partir da zona Nordeste do Concelho 
• EM 580 e EM 581 – Ligação a Celorico da Beira a partir da zona Sul do concelho 
• EM 601 – Alternativa de ligação ao concelho de Macedo para as freguesias da zona 

Norte de Trancoso 
• EN 226 – Importante eixo que atravessa o concelho transversalmente ligando ao IP3 

em Lamego 
• EN 102-4 – Alternativa de acesso à sede de concelho.  
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Em termos ferroviários, os concelhos de Trancoso e de Celorico da Beira são servidos pela 
Rede Regional que estabelece as ligações Porto – Águeda – Aveiro – Guarda – Vilar Formoso, 
dispondo de uma estação em Celorico da Beira e outra na Freguesia de Vila Franca das 
Naves, e pela Pede Intercidades, com ligação Porto – Aveiro – Guarda, dispondo de estações 
nas mesmas zonas referidas anteriormente ( 

FIG. IV. 26). 
 
 

 
Legenda: 

 
 

 
 

FIG. IV. 26 – Rede Ferroviária na Zona em Estudo 
 
 
 

11.4.1.3 Serviços de Saúde 

A Região Centro é servida por 42 hospitais. No concelho de Celorico da Beira existe 1 centro 
de saúde e 1 extensões do centro de saúde, enquanto no Concelho de Trancoso existe 1 
centro de saúde e 5 extensões de centro de saúde.  
 
Na Região Centro existem 502 farmácias, sendo 3 destas localizadas no concelho de Celorico 
da Beira e 4 no Concelho de Trancoso – Quadro IV. 16. 
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Quadro IV. 16 – Infra-estruturas de Saúde por Concelhos e Região Centro, em 2001 

 
 Hospitais Centros de 

Saúde 
Extensões de Centros 

de Saúde 
Farmácias 

Região Centro 42 87 598 502 

Concelho de Celorico da Beira --- 1 1 3 

Concelho de Trancoso --- 1 5 4 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2002 
 
 
Em relação ao número de médicos por 1000 habitantes, é de cerca de 3,1 na Região Centro, o 
número de farmácias por 10 000 habitantes, é de 0,05 e a taxa de mortalidade ronda os 11,4%, 
tal como é apresentado no Quadro IV. 17. 
 
 

Quadro IV. 17 – Indicadores de Saúde por Concelho e NUT III, em 2001 
 

 Médicos/1000 
habitantes 

Farmácias/10 000 
habitantes 

Taxa mortalidade 
(%0) 

Região Centro 3,1 0,05 11,4 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2002 
 
 
 
11.4.2 Factores Sócio – Culturais  

No concelho de Trancoso apenas é produzida 1 publicação das 345 periódicas editadas na 
Região Centro, sendo provavelmente uma publicação de âmbito local com baixa tiragem. 
 
Relativamente a recintos de recreio e cultura, na Região Centro existem 65 salas de cinema, 
457 bibliotecas, 57 Museus e 151 galerias de arte (Quadro IV. 18). Relativamente aos concelhos 
em estudo o número de estabelecimentos encontram-se listados no quadro abaixo. 
 
 

Quadro IV. 18 – Imprensa Escrita, Bibliotecas, Museus e Galerias de Arte  
por Concelhos e Regiões, em 2002 

 
Imprensa N.º de estabelecimentos  

Publicações Tiragem 
Anual 

Cinema
s 

Bibliotecas Museus Galerias de 
arte 

Região Centro 345 31 466 919 65 457 57 151 

Concelho de Celorico da Beira --- --- 1 1 1 1 

Concelho de Trancoso 1 --- --- 3 --- --- 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2003 
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12. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

 
12.1 Metodologia 

A análise relativa a este descritor compreende o levantamento da situação actual no que 
respeita: 
 

− Às propostas de ordenamento previstas nos instrumentos de planeamento de nível 
regional e municipal; 

 
− Às condicionantes existentes na área de estudo, designadamente a Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e outras condicionantes previstas 
nos planos de ordenamento do território, bem como situações que se encaram como 
sensíveis face à potencial interferência com o projecto. 

 
 
Como resultado desta análise foram elaborados o Desenho do Anexo 8.1 relativo às Cartas de 
Ordenamento e o Desenho do Anexo 8.2 relativo às Condicionantes existentes e previstas para 
a área em estudo (ver Volume III – Anexos Técnicos). 
 
 
 
12.2 Ordenamento 

Identificam-se de seguida os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de 
estudo. 
 
 

a) Plano Rodoviário Nacional 
 
O IP2 está integrado no Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000), definido pelo Decreto-Lei n.º 
222/98, de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 998/99, de 26 de Julho, com a classificação de 
Itinerário Principal (IP) n.º 2. 
 
O projecto em estudo encontra-se assim em conformidade com o PRN 2000. 
 
 

b) Planos de Bacia Hidrográfica 
 
Os Planos de Bacia são planos de incidência territorial integrados nos planos de recursos 
hídricos (Decreto-lei n.º 45/94, de 22 de Fevereiro). Estes planos constituem instrumentos de 
programação ou concretização de uma política nacional com incidência na organização do 
território. 
 
A área em estudo insere-se nas bacias hidrográficas dos rios Douro e Mondego. O Plano de 
Bacia Hidrográfica do Rio Douro encontra-se aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2001, 
de 10 de Dezembro. O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Mondego encontra-se aprovado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 9/2002, de 1 de Março. 
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c) Planos Directores Municipais 

 
Os concelhos em estudo têm o seu Plano Director Municipal (PDM) aprovado, encontrando-se 
actualmente em revisão. As datas de publicação foram as seguintes: 
 

− PDM de Trancoso – Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/94, de 6 de Setembro; 
 

− PDM de Celorico da Beira – Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/95, de 9 de 
Setembro. 

 
 
De acordo com as Plantas de Ordenamento destes concelhos, cuja informação se representa 
no Anexo 8.1 do Volume III – Anexos Técnicos, o traçado referente ao  IP - 2 - Lanço Trancoso e 
Celorico da Beira - IP5, na zona do Concelho de Celorico da Beira é essencialmente marginado 
por Áreas Rurais (com as designações: Espaço Florestal, Espaço Agrícola (R.A.N.) e Espaço 
Agrícola) e Espaço natural (2).  
 
No caso do concelho de Trancoso a área adjacente aos traçados é constituída por Espaços 
Não Urbanos (com designação de Espaços Agrícolas de Produção, Espaços Agrícolas de uso 
ou aptidão, Espaços Florestais de Produção e Espaços Florestais de uso Silvo – Pastoril). 
 
No que diz respeito à ligação de Vila Franca das Naves, este traçado é marginado por: 
Espaços Não Urbanos (com designação de Espaços Agrícolas de Produção, Espaços 
Agrícolas de uso ou aptidão, Espaços Florestais de Produção, Espaços Florestais de uso Silvo 
– Pastoril e Espaços de Uso Múltiplo). 
 
Em relação á ligação do IP2 à EN 102, o traçado é ladeado por Áreas Rurais (com as 
designações: Espaço Florestal e Espaço Agrícola), Espaço natural (2) e por uma área Urbana. 
 
No Concelho de Trancoso actual traçado do IP2 ocorre dentro de um Espaço Canal Existente, 
o qual vai desde o km 0+000 até ao km 10+000.  
 
 
 
12.3 Condicionantes 

 
a) Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional 

 
Nas Plantas de Condicionantes destes concelhos estão delimitadas as áreas de Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN), que se encontram também 
aprovadas. 
 
A Reserva Agrícola Nacional que se encontra regulamentada pelo Decreto-Lei  
n.º 196/69, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 2 de Dezembro, tem por 
objectivo defender as áreas de maiores potencialidades agrícolas ou que foram objecto de 
importantes investimentos destinados a aumentar a sua capacidade produtiva. 
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A RAN condiciona o uso do solo, tendo por objectivo a preservação de solos de boa aptidão 
agrícola, segundo um regime que define as possíveis ocupações compatíveis com a 
salvaguarda de solos agrícolas. 
 
Segundo o n.º 2 do artigo 9º, dos referidos Decretos-Lei, as utilizações não agrícolas de solos 
integrados na RAN só são permitidos quando estejam em causa, entre outras “vias de 
comunicação, sem acessos (...), desde que não haja alternativa técnica e economicamente 
aceitável para o seu traçado ou localização”. 
 
A delimitação da RAN dos concelhos em estudo teve a seguinte aprovação: 
 

− Portaria n.º 142/93, de 8 de Fevereiro – Concelho de Trancoso; 
 

− Portaria n.º 162/93, de 11 de Fevereiro – Concelho de Celorico da Beira. 
 
 
Estas cartas caducaram com a aprovação dos respectivos PDM’s. 
 
A REN é um instrumento regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, tendo 
sofrido alterações publicadas no Decreto-lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, no Decreto-Lei n.º 
79/95, de 20 de Abril e no Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de Outubro. 
 
A REN foi criada com a finalidade de “através do condicionamento à utilização de áreas com as 
características ecológicas específicas, garantir a protecção de ecossistemas e a permanência e 
intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilíbrio das 
actividades humanas” (Decreto-Lei n.º 93/90, artigo 1º). 
 
Segundo a alínea c) do n.º 2 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, com a 
redacção que lhe é conferida pelo artigo 2º do Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de outubro 
poderão ser autorizados, nas áreas na REN, as acções de interesse publico como tal 
reconhecido por despacho conjunto. 
 
De acordo com o n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro “as propostas 
de delimitação são elaboradas pelas delegações regionais do Ministério das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente, com base em estudos próprios ou que lhe sejam 
apresentados por outras entidades públicas ou provadas, e ponderada a necessidade de 
exclusão de áreas legalmente construídas ou de construção já autorizada, bem como das 
destinadas à satisfação das carências existentes em termos de habitação, equipamentos ou 
infraestruturas”. 
 
A REN possui a sua delimitação aprovada por Conselho de Ministros, nos seguintes concelhos: 
 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/96, de 5 de Junho – Concelho de Trancoso; 
 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º79/96, de 29 de Maio – Concelho de Celorico da 
Beira. 
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No Anexo 8.2 – Condicionantes do Volume III– Anexos Técnicos é apresentada a delimitação da 
RAN e da REN à escala 1: 25 000. 
 
Com base na sua análise verifica-se que o IP2 e ligações intercepta diversas linhas de água 
lassificadas como REN e algumas áreas classificadas como RAN, identificadas de seguida:  c

 
 
IP2 – Lanço Trancoso – Celorico da Beira – IP5 
 

− Mancha estreita associada à ribeira de Alcaide, interceptada entre o km 0+110 e 
1+160; 

− Mancha estreita associada à ribeira de Tamanhos, interceptada entre o km 8+130 e 
8+500; 

− Pequena mancha relacionada com um pequeno afluente do Rio de Tamanhos, 
interceptada entre o km 9+000 e 9+500; 

− Mancha estreita associada à ribeira de Vilares, interceptada entre o km 10+240 e 
10+370; 

− Mancha estreita associada à uma ribeira próxima do lugar de Maçal do Chão, 
interceptada entre o km 11+450 e 11+815; 

− Mancha associada à ribeira de Quinta de S. Bento, interceptada entre cerca do km 
12+525 e 13+900; 

− Mancha estreita associada a pequenas linhas de água de carácter torrencial a jusante 
do lugar de Cabeça Pequena, interceptadas entre o km 14+500 e 16+000. 

− Mancha estreita associada à ribeira que atravessa o lugar de Açores, interceptada 
entre o km 17+260 e o final do traçado do IP2. 

 
Ligação a Vila Franca das Naves 
 

− Mancha estreita associada à um afluente da ribeira de Vilares, interceptada entre o 
km 0+740 e 1+080; 

− Mancha estreita associada à ribeira de Vilares, interceptada entre o km 3+980 e 
4+080. 

 
Ligação do IP2 à EN 102 (Celorico-Gare) 
 

Não intercepta nenhuma mancha de REN ou de RAN. 
 
Beneficiação da EN 102 
 

− Mancha estreita associada ao rio Mondego. 
 
 

b) Outras Condicionantes e Servidões 
 
Quanto a outras condicionantes de referir que relativamente a linhas eléctricas não se 
apresentam constrangimentos, bem como a via ferroviária, quanto as infraestruturas de 
saneamento e água, não há aspectos relevantes a evidenciar. 
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13. PATRIMÓNIO CULTURAL 

 
13.1 Introdução 

O Lanço do IP2 – Trancoso / Celorico da Beira (IP5), Ligação a Vila Franca das Naves e 
Ligação a Celorico da Beira, incluindo o trecho da EN102 a beneficiar, tem uma extensão de 
cerca de 29 km, abrangendo os concelhos de Trancoso e Celorico da Beira, no distrito da 
Guarda. 
 
O presente estudo iniciou-se com a recolha bibliográfica e consulta das bases de dados de 
inventário patrimonial das seguintes entidades: 
 

− Instituto Português de Arqueologia (IPA); 

− Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR); 

− Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN); 

− Plano Director Municipal de Trancoso; 

− Plano Director Municipal de Celorico da Beira. 

 

Nesta fase prévia foram contactadas as seguintes entidades: 

 Dr. Alexandra Figueiredo – Historiadora da Câmara Municipal de Trancoso, 

 Dr. Fátima Monteiro – Arqueóloga da Câmara Municipal de Trancoso; 

 Dr. Elsa Cótimos – Historiadora da Câmara Municipal de Celorico da Beira; 

 Dr. João Lobão – Arqueólogo residente no Concelho de Celorico da Beira. 
 
 
Os traçados em estudo inserem-se numa zona onde a ocupação humana remonta ao período 
Pré-histórico, ainda que os exemplos para esta época nos dois concelhos sejam em reduzido 
número, conforme se poderá verificar na listagem constante deste ponto. Para os períodos 
subsequentes multiplicam-se os vestígios que comprovam uma ocupação continuada desta 
região. 
 
Para Trancoso, está identificada a existência de dois povoados da Idade do Ferro, um situado 
na freguesia de Santa Maria de Trancoso e outro denominado de Castelo situado em Cogula. 
Este último localiza-se entre as ribeiras do Freixo e de Cótimos, com uma implantação 
topográfica destacada, delimitado possivelmente por duas linhas de muralha na encosta 
Sudeste.  
 
No Concelho de Celorico de Basto são três os sítios, referentes a este período cronológico: 
Monte do Castelejo situado em Ratoeira, Olas em Forno Telheiro e Monte Verão em Vale de 
Azares. Deste conjunto, destaca-se o povoado fortificado de Monte Verão, sobre o rio 
Mondego, com ocupação que remonta ao Calcolítico permanecendo até à Alta Idade Média. 
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De grande expressão na região são também os vestígios da presença romana, comprovada 
não só por vários registos de habitats, mas também pelos indícios recolhidos nos povoados 
fortificados acima referenciados. Refira-se, ainda, as Vias das quais destacamos a de Sitrão / 
Fraga do Ladrão, em Santa Maria de Trancoso, classificada como Imóvel de Interesse Público, 
com uma extensão significativa, e a de Celorico da Beira também designada de Calçada da 
Lavandeira que apresenta três troços de dimensões variadas e ainda em uso para circulação, 
quer de peões quer de automóveis. 
  
A ocupação desta área é mais conhecida a partir da Idade Média, não só pelos consideráveis 
vestígios arqueológicos referenciados, como também pela existência de fontes documentais.  
 
A sua situação estratégica teve um papel preponderante. Se a situação estratégico-militar de 
Celorico da Beira é acentuada pelo rio Mondego, uma vez que este a circunda a leste, norte e 
oeste, permitindo-lhe desfrutar de uma favorável defensabilidade natural, o que originou que 
esta povoação fosse sucessivamente disputada por castelhanos e portugueses, tendo 
integrado os dois reinos alternadamente, a disposição geográfica do concelho de Trancoso, 
tornou-o uma porta aberta a incursões do sul e norte, originando a edificação da fortaleza de 
Moreira de Rei e do Castelo de Trancoso, importantes no ano de 960 para serem citados como 
uns dos castelos da Beira no testamento de D. Flâmula, doados ao Mosteiro de Guimarães. Do 
castelo de Trancoso e desta primeira época, conserva-se uma torre, posteriormente adaptada 
a torre de menagem de planta quadrada, silhueta tronco-piramidal e aparelho não-isódomo, a 
torre possui uma porta rasgada em arco em ferradura, elemento que confirma a sua cronologia 
pré-românica. 
 
Já no século XII, uma ofensiva muçulmana avançou pelo território alvo deste estudo 
saqueando as povoações e destruindo as edificações de defesa. Numa acção de contra 
ataque, D. Afonso Henriques repeliu os ocupantes muçulmanos, ordenando a reconstrução das 
fortificações. É desta altura o primeiro foral de Celorico da Beira outorgado por D. Afonso 
Henriques desconhecendo-se a data exacta da sua atribuição. 
 
Durante o reinado de D. Dinis são reconstruídas e consolidadas muitas destas fortalezas na 
sequência da estabilização fronteiriça proporcionada pelo Tratado de Alcanices. Para além de 
eventuais obras nos castelos, muitos dos burgos foram totalmente amuralhados. 
Apesar de não terem o mesmo impacto nas muralhas e castelos destas localidades, nos 
séculos seguintes continuam surgir noticias da existência de obras o que denota uma 
constante preocupação na actualização dos sistemas defensivos da região detendo, estas 
povoações, um papel preponderante na defesa da fronteira, recebendo por isso benefícios de 
vários monarcas. 
 
Outra marca característica desta região é a fixação da comunidade judaica. Julga-se que com 
o progredir da Reconquista cristã para territórios a Sul do rio Tejo e com o desenvolvimento das 
feiras e mercados nos territórios a norte deste rio, bem como com a decadência dos reinos 
mouros hispânicos, ligados ao comércio do Mediterrâneo, os Judeus vieram estabelecer-se 
neste território. Assim, à comunidade judaica de Trancoso, que cresceu particularmente a partir 
do século XIV, juntaram-se novas comunas no século XV, donde se salienta a de Celorico.  
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Na época moderna e contemporânea, Trancoso manteve o seu estatuto de fortificação 
importante regional, aqui se aquartelando diversos contingentes militares, em especial o de 
William Beresford, em 1809, no contexto das invasões napoleónicas. Situação estratégica 
importante manteve também a praça de Celorico da Beira, nesta altura, servindo de quartel-
general aos aliados e aos franceses, tendo sido invadida inúmeras vezes por tropas anglo-
lusas, o que resultou em grande devastação no concelho. 
 
Regressando à área afectada pelo presente estudo, a recolha de informações junto das várias 
entidades e bibliografia, resultou a seguinte listagem de Sítios Arqueológicos, situados nas 
proximidades da zona onde incidem os trabalhos: 
 
 
Concelho de Trancoso 
 

− Habitat do Prado – Indeterminado/Pré-história 

− Corgo (Freches) – Vestígios Diversos (Romano) e Sepulturas escavadas na rocha 
(Medieval) 

− S.Pedro (Carnicães) – Povoado Pré-histórico 

− Quinta da Atalaia (Carnicães) – Povoado Calcolítico 

− Quinta do Arraial (Carnicães) – Vestígios Diversos (Pré-História e Romano) 

− Torres – Vestígios Diversos (Romano / Alti-Medieval) 

− Quinta da Palôa (Torres) – Vestígios Diversos (Romano / Alti-Medieval) 

− Necrópole de Vilares (Medieval Cristão) 

− Vilares - Vestígios Diversos (Romano) 

− Necrópole de Vila Franca das Naves (Medieval Cristão) 

 
 
Concelho de Celorico da Beira 
 

− Necrópole de Açores (Alta Idade Média) 

− Quinta da Torre (Aldeia Rica) – Vestígios Diversos (Romano) 

− Quinta da Vinha Grande (Açores) – Vestígios Diversos (Romano)  

− Forca (Açores) – Vestígios Diversos (Romano) 

− Moitas (Açores) – Necrópole (Medieval) 

− Panelas (Açores) – Vicus (Romano) 

− Calvário (Açores) – Achado Isolado (Romano) 
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− Outeiro Negro (Baraçal) – Vestígios Diversos (Indeterminada/Pré-história) 

− Necrópole Medieval do Soito (Baraçal) 

− Tapadas (Baraçal) – Necrópole (Medieval) 

− Tapada do Freixo (Baraçal) – Vestígios Diversos (Romano) e Sepulturas escavadas na 
rocha (Medieval) 

 
 
Podemos verificar que a ocupação humana destes dois concelhos foi continuada no tempo e 
remonta já ao período Pré-histórico. Têm grande expressão na região os vestígios da 
ocupação romana, bem como as necrópoles do período Medieval/ Cristão, que ocorrem em 
conjuntos de excepcional dimensão. 
 
Na etapa seguinte deste estudo, cruzou-se a localização destes sítios com os traçados do 
projecto em análise, de forma a identificar eventuais impactes e formular as respectivas 
medidas de minimização, tendo-se verificado que nenhum destes locais será afectado 
directamente. 
 
Nesta fase foi efectuada a prospecção arqueológica sistemática do corredor em análise4, 
tendo-se efectuado o percurso a pé da área em causa em toda a sua extensão e largura, com 
vista a identificar eventuais vestígios patrimoniais que não se encontrassem referidos na 
bibliografia consultada. Por prospectar, ficaram as áreas a afectar pela obra e que localizam 
fora deste corredor (estaleiros, áreas de empréstimo e depósito de terras, etc.), por ser ainda 
desconhecida a sua localização. 
 
A prospecção arqueológica sistemática realizada foi autorizada pelo Instituto Português de 
Arqueologia (ver Anexo 7.1 do Volume 3 – Anexos Técnicos). 
 
 
 
13.2 Inventário Patrimonial 

Do trabalho de campo realizado, resultou a identificação dos elementos patrimoniais, 
organizados em Fichas de Sítio, que se apresentam no Anexo 7.2 do Volume 3 – Anexos 
Técnicos. 
 
Ao longo dos traçados percorridos a visibilidade foi dificultada pelo tipo de vegetação próprio da 
zona, especialmente em terrenos muito declivosas e portanto não agricultados. 
 
Durante esta fase, no troço IP2 – Lanço Trancoso – Celorico da Beira – IP5, não foi possível 
prospectar a área entre os km’s 1+100 e 2+250 por inacessibilidade do local. Esta área tinha 
um declive acentuado e estava coberta de vegetação densa que impossibilitava por completo o 
visionamento do solo. 
 
No troço referente à Beneficiação da EN 102, numa extensão de 1 606 metros, não foi 
identificado qualquer tipo de elemento patrimonial. 

 
4 Conforme o preconizado na Circular do Instituto Português de Arqueologia “Termos de referência para o descritor 
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, para Projectos para Estruturas Lineares em fase de Projecto de 
Execução (2.1) 
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A sequência da numeração atribuída, corresponde à progressão da prospecção arqueológica: 
IP2 – Lanço Trancoso – Celorico da Beira – IP5, de Sul para Norte; Ligação do IP2 a Celorico 
Gare e Beneficiação da EN 102; Ligação do IP2 a Vila Franca das Naves. 
 
Os locais identificados foram cartografados à escala de projecto (1:2 000), com excepção dos 
sítios nº7, 9 e 13, dado que a sua localização já não era abrangida pela cartografia 
disponibilizada, bem como à escala 1:25000. 
 
No Anexo 7.3 do Volume 3 – Anexos Técnicos apresenta-se a localização dos sítios de interesse 
patrimonial. 
 
 

Quadro V. 1 – Quadro Síntese dos Elementos Patrimoniais Identificados 
 

Nº Tipo de sítio Freguesia Localização 
(km) 

Distância ao 
eixo da via (m) 

Lanço do IP2 – Trancoso – Celorico da Beira – IP5 

1 Canal Açores 0+125 do Ramo C 
do Nó com IP5 12 [d] 

2 Alminha Açores 17+300 
3 Muro Açores 17+300 
4 Curral Açores 16+925 
5 Casal rústico  Açores 16+825 

Interceptados 
pela via 

6 Tanque Açores 16+800 52 [e] 
7 Estrutura Habitacional Açores 16+250 164 [e] 
8 Poço Açores 16+200 152 [d] 
9 Poço Açores 16+000 197 [e] 
10 Poço Açores 15+800 80 [d] 
11 Estrutura Habitacional Baraçal 15+350 88 [e] 
12 Poço Baraçal 13+450 28 [d] 
13 Lagareta Baraçal 13+250 98 [e] 
14 Canal Baraçal 13+250 
15 Canal Baraçal 12+200 

Interceptados 
pela via 

16 Ponte Carnicães 10+225 44 [d] 
17 Poço Carnicães 10+225 40 [e] 
18 Poço Carnicães 

9+475 
Interceptado 

pela via 
19 Poço/Tanque Carnicães 9+200 24 [e] 
20 Poço Carnicães 9+100 68 [e] 
21 Poço Carnicães 8+900 140 [e] 
22 Poço Carnicães 8+325 
23 Canal Carnicães 8+200 
24 Muro Freches 6+975 
25 Muro Freches 6+925 
26 Muro Freches 6+850 
27 Muro Freches 6+650 

Interceptados 
pela via 

28 Muro Freches 6+550  
29 Socalcos Freches 6+750 48 [e] 
30 Poço Freches 5+100 108 [d] 



 
 

RELATÓRIO SÍNTESE 

 

IP2 – Lanço Trancoso / Celorico da Beira / IP5 (Projecto Base); Ligação do IP2 a Vila Franca das Naves (Projecto Base); Ligação 
do IP2 à EN102 (Projecto de Execução); Beneficiação da EN102 (Projecto de Execução) 
Agosto de 2005 Volume 2 – Relatório Síntese 

IV-125

 
 (cont.)  

Nº Tipo de sítio Freguesia Localização 
(km) 

Distância ao 
eixo da via (m) 

31 Via Freches 
4+900 

Interceptado 
pela via 

32 Poço Freches 4+775 112 [d] 
33 Muro Freches 

4+750 
Interceptado 

pelo talude de 
escavação 

34 Poço Freches 4+525 

35 Cruzeiro Freches 
0+325 da Lig.1 do Nó 

com a Variante de 
Trancoso 

36 Mina de água Freches 0+300 do Ramo A+B 
do Nó com a Variante 

de Trancoso 

Interceptados 
pela via 

37 Poço Tamanhos 3+625 52 [d] 
38 Tanque Tamanhos 3+400 
39 Via  Tamanhos 3+175 

Interceptado 
pela via 

40 Casal rústico  Tamanhos 3+050 16 [e] 
41 Poço S. Pedro 0+875 40 [d] 
42 Canal S. Pedro 0+850 
43 Via S. Pedro 0+625 
44 Socalcos S. Pedro 0+550 
45 Via  S. Pedro 0+400 
46 Via S. Pedro 0+200 

Interceptados 
pela via 

Ligação à EN 102 

47 Via Forno 
Telheiro 1+300 28 [d] 

48 Marco de Propriedade Forno 
Telheiro 1+300 28 [d] 

49 Poço Baraçal 4+550 
50 Poço Baraçal 

4+575 

Interceptados 
por caminho 

paralelo 
51 Estrutura Habitacional Baraçal 

4+650 

Adjacente a 
caminho 

paralelo a 
construir  

52 Alminha Baraçal 
4+900 

Interceptado 
pela via 

53 Eira Baraçal 5+050 92 [e] 
54 Casal rústico  Baraçal 

5+200 
Interceptado 

pela via 
Ligação a Vila Franca das Naves 

55 Casal rústico Carnicães 0+300 do Ramo A+B 
do Nó de Ligação a 

VFN 
Interceptado 

pela via 
56 Casal rústico  Vilares 0+000 60 [e] 
57 Poço Vilares 0+925 28 [d] 
58 Casal rústico Vilares 

1+175 
Interceptado 

pela via 
59 Socalcos Vila Franca 

das Naves 3+875 32 [e] 
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13.3 Valoração Patrimonial 

Cada elemento identificado foi objecto de uma classificação de acordo com o quadro seguinte: 
 

Baixo 1 
Médio 2 Potencial Científico 

Alto 3 
Baixo 1 
Médio 2 Potencial Patrimonial 

Alto 3 
Mau 1 
Razoável 2 Estado de Conservação 

Bom 3 

 
 
O potencial científico avalia as características de cada sítio tendo em conta a actividade/área a 
que respeitam e em que medida contribuem para o melhor conhecimento da mesma. 
 
O potencial patrimonial classifica os elementos pelo seu valor (arquitectónico e social) e função 
nas comunidades e paisagem onde se inserem. 
 
Em relação ao estado de conservação, pretende-se avaliar as condições físicas em que se 
encontram os elementos. 
 
Para a atribuição da valoração patrimonial a cada um dos sítios foram somados os valores 
atribuídos em cada um dos itens, resultando uma escala de 0 a 9: reduzido (0-4), médio (5-6), 

levado (7-8) e muito elevado (9). e 
 

Quadro V. 2 – Valoração Patrimonial 
 

Sítio Nº Potencial  
Científico 

Potencial  
Patrimonial 

Estado de  
Conservação Total Valoração. 

Patrimonial. 
1 1 2 2 5 Médio 
2 2 2 2 6 Médio 
3 1 2 2 5 Médio 
4 1 1 1 3 Reduzido 
5 1 1 2 4 Reduzido 
6 1 1 1 3 Reduzido 
7 1 2 1 4 Reduzido 
8 1 1 1 3 Reduzido 
9 2 2 2 6 Médio 
10 2 2 2 6 Médio 
11 1 1 1 3 Reduzido 
12 1 1 1 3 Reduzido 
13 2 2 1 5 Médio 
14 1 2 2 5 Médio 
15 1 1 2 4 Reduzido 
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(cont.) 

 
Sítio Nº Potencial  

Científico 
Potencial  

Patrimonial 
Estado de  

Conservação Total Valoração. 
Patrimonial. 

16 1 2 2 5 Médio 
17 1 2 2 5 Médio 
18 1 1 1 3 Reduzido 
19 1 2 1 4 Reduzido 
20 1 1 2 4 Reduzido 
21 1 1 2 4 Reduzido 
22 1 1 1 3 Reduzido 
23 1 2 2 5 Médio 
24 1 2 2 5 Médio 
25 1 2 2 5 Médio 
26 1 2 2 5 Médio 
27 1 2 1 4 Reduzido 
28 1 2 2 5 Médio 
29 1 2 2 5 Médio 
30 1 2 2 5 Médio 
31 1 2 2 5 Médio 
32 1 2 2 5 Médio 
33 1 2 2 5 Médio 
34 2 2 2 6 Médio 
35 2 2 3 7 Elevado 
36 1 2 2 5 Médio 
37 1 1 1 3 Reduzido 
38 1 1 3 5 Médio 
39 1 2 1 4 Reduzido 
40 1 2 2 5 Médio 
41 1 2 2 5 Médio 
42 1 1 1 3 Reduzido 
43 1 2 2 5 Médio 
44 1 1 2 4 Reduzido 
45 1 2 2 5 Médio 
46 1 2 2 5 Médio 
47 1 2 3 6 Médio 
48 2 3 2 7 Elevado 
49 1 1 2 4 Reduzido 
50 1 1 1 3 Reduzido 
51 1 2 1 2 Reduzido 
52 2 2 2 6 Médio 
53 1 1 2 4 Reduzido 
54 1 2 2 5 Médio 
55 1 1 1 3 Reduzido 
56 2 2 2 6 Médio 
57 1 1 2 4 Reduzido 
58 1 2 2 5 Médio 
59 1 1 2 4 Reduzido 
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14. EVOLUÇÃO DA ÁREA SEM PROJECTO 

A evolução da região na ausência do projecto está estreitamente ligada às suas actuais 
características e às perspectivas e estratégias de desenvolvimento previstas no âmbito dos 
Planos Directores Municipais (PDM’s) dos concelhos que serão atravessados pelo traçado do 
eixo viário objecto do presente estudo: Trancoso e Celorico da Beira. 
 
Do ponto de vista demográfico, a área em estudo apresenta taxas de crescimento populacional 
reduzidas ou nulas e envelhecimento da população que se tem vindo a acentuar. 
 
Quanto às actividades económicas, ambos os concelhos apresentam uma actividade centrada 
nos sectores secundários e terciários, mas onde o sector primário ainda têm alguma 
representatividade, em particular no concelho de Trancoso. 
 
Uma das condicionantes a um desenvolvimento equilibrado e efectivo da região são os baixos 
níveis de escolaridade, que marcam os concelhos em análise, onde a elevada taxa de 
analfabetismo e predominância de indivíduos apenas com o ensino primário, configuram sérias 
preocupações para os responsáveis pela implementação das estratégias de desenvolvimento 
municipais. 
 
Por outro lado, as actuais acessibilidades a estes municípios implicam a realização de trajectos 
demorados, efectuados em vias por vezes com características geométricas inadequadas e 
traçados sinuosos. 
 
Esta acessibilidade é naturalmente desmotivante e penalizadora para a instalação de 
actividades económicas e para as deslocações das populações em geral. A sua manutenção 
acentuará assim as características de uma economia regional baseada numa agricultura pobre, 
praticada por uma população cada vez mais envelhecida e onde as perspectivas de um melhor 
emprego se baseiam nos serviços administrativos do Estado e no comércio e serviços locais, 
que tem uma diminuta dimensão. 
 
Iniciativas que tentem promover a mais-valia económica dos recursos endógenos, como a 
comercialização em grande escala de produtos agrícolas, a sua transformação local ou ainda o 
próprio turismo são francamente penalizados pela falta de acessibilidade, que implica 
necessariamente percursos mais demorados. 
 
Outras iniciativas de progresso regional e que constituem mais valias do ponto de vista 
económico, como o desenvolvimento das zonas industriais de Trancoso, Vila Franca das Naves 
e Celorico da Beira serão também penalizados nas suas perspectivas de desenvolvimento e 
em termos de emprego e qualidade de vida que geraria para as populações. 
 
Tendo em conta esta situação, os diferentes Planos de Ordenamento definem a melhoria das 
infraestruturas rodoviárias como uma condição necessária para promover o desenvolvimento 
socioeconómico da região. 
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Nesta perspectiva, a evolução da área sem projecto terá sobretudo impactes negativos 
importantes nos factores socioeconómicos, comprometendo os objectivos de desenvolvimento 
locais e regionais, decisivos para inverter o processo de desertificação e que foram 
reconhecidos no Plano Rodoviário Nacional 2000, como justificando a implantação do IP2. 
 
Nas restantes áreas temáticas, nomeadamente nos factores de qualidade do ambiente (água, 
ar e ruído), e atendendo às actuais características essencialmente rurais das zonas de 
implantação do projecto, poder-se-á estimar que estes factores não sofrerão alterações 
significativas.  
 
O troço do IP2 em estudo assume assim uma importância estratégica, pois permitirá potenciar 
o desenvolvimento e reduzir o isolamento geográfico que actualmente caracteriza a região, 
atenuando (ou mesmo invertendo) o já longo processo de desertificação que vem sofrendo. 
 
Com efeito, a implementação das estratégias de desenvolvimento delineadas nos PDM’s 
destes concelhos, passa necessariamente pela melhoria das acessibilidades e pela adequação 
da rede viária interna, no sentido de compatibilizá-la com a rede nacional.  
 
Nesta perspectiva, a não concretização do projecto compromete os objectivos para melhorar a 
qualidade de vida dos habitantes, para reforçar a oferta de equipamentos e serviços, para a 
preservação do património, para a captação de investimentos e para o aumento da oferta do 
emprego que serão difíceis de atingir, senão baseados numa rede viária que permita a 
penetração nestas zonas mais interiores. 
 


