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1 -  INTRODUÇÃO 

 
O presente documento é apresentado como complemento à Nota Técnica (Avaliação 
da Viabilidade do Traçado no Troço Nó de Celorico da Beira / IP5) produzida em 
Novembro de 2004 e tem como objectivo disponibilizar informações acerca de outras 
potenciais condicionantes ambientais à implantação do projecto entretanto já 
disponibilizadas por entidades contactadas. 
 
A identificação de condicionantes à localização do traçado do IP2 entre o Nó de 
Celorico da Beira e o Nó com o IP5 efectuada na Nota Técnica apresentada baseou-se 
fundamentalmente nos reconhecimentos de campo realizados no corredor de 
intervenção e na consulta dos Estudos de Impacte Ambiental (EIA) realizados, quer na 
fase Estudo Prévio (1994), quer na fase de projecto de execução (1999). 
 
Neste documento apresentam-se outras condicionantes na área de desenvolvimento 
do traçado após consulta dos seguintes elementos e entidades: 
 

• Plano Directo Municipal do concelho de Celorico da Beira; 

• Aproveitamentos Hidroagrícolas e Perímetros de Rega (IDRHa – Instituto de 
Desenvolvimento Rural e Hidráulica); 

• Áreas Regadio Tradicionais (DRABI – Direcção Regional de Agricultura da 
Beira Interior); 
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• Projectos de emparcelamento rural efectuados e projectados (IDRHa – Instituto 
de Desenvolvimento Rural e Hidráulica); 

• Captações de águas licenciadas e notificadas (CCDR-Centro – Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro); 

• Confirmação dos elementos patrimoniais existentes através da consulta de 
bases de dados do Instituto Português de Arqueologia (IPA) e da Direcção 
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) para o concelho de 
Celorico da Beira, freguesias de Açores e Baraçal. 

 

 

2 -  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL COMPLEMENTAR 

Na FIG. 1 apresenta-se a Carta de Ordenamento do PDM de Celorico da Beira (cópia da 
carta original, que se encontra à escala 1/25 000), o que permite verificar que o traçado em 
estudo intercepta as seguintes classes de áreas: 
 

• Espaço Natural; 
 

• Espaço Rural, incluindo: 

o Espaço Agrícola,  

o Espaço Agrícola – Reserva Agrícola Nacional (RAN);  

o Espaço Florestal. 

 

Ao nível das condicionantes, optou-se por sintetizar na FIG. 2 os principias aspectos a ter 
em consideração, extraídos do PDM de Celorico da Beira e da informação resultante dos 
levantamentos de campo e dos contactos efectuados com as entidades já referidas no 
ponto 1.   
 
Da análise da FIG. 2 cabe realçar a afectação directa de: 
 

• Áreas de RAN, o que irá suceder em três pequenas manchas atravessadas pelo 
traçado em estudo, correspondentes a zonas de vale ocupadas por campos 
agrícolas cultivados com culturas de regadio e pastagens; e 

 
• Algumas infra-estruturas hidráulicas, designadamente a vala de rega situada ao 

km 16+250, do lado direita da via, e dois poços, um situado ao km 16+300 e outro 
ao km 17+650. 

 
Não serão afectadas áreas do sítio da Rede Natura 2000 “Serra da Estrela” nem da “Área 
Protegida do Parque Natural Serra da Estrela”. 
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Indirectamente poderão ainda vir a ser afectadas outras infra-estruturas hidráulicas, do 
género de poços e furos, obrigando à tomada de medidas no sentido de não alterar a sua 
produtividade ou ir ao encontro de soluções alternativas. 
 
No que diz respeito aos elementos patrimoniais, e apesar de não se prever qualquer 
afectação directa, cumpre aqui sumariamente apresentar os principais aspectos resultantes 
das consultas realizadas: 
 
 

1. Património Edificado 
 
Não se regista qualquer tipo de elemento patrimonial no troço em questão. No 
entanto, salienta-se as diversas quintas que marginam o traçado, cujo valor 
patrimonial desconhecemos, nesta fase do estudo. 

 
 

2. Património Arqueológico 
 
Tendo por base somente a análise dos dados bibliográficos, não há registo de 
qualquer vestígio no troço em questão. Destaca-se, contudo, a proximidade da 
parte final do traçado aos vestígios romanos da Quinta do Torre (a Oeste) e de 
Panelas (a Este), junto à Capela de St.º António (Açores), cuja real extensão é 
desconhecida, bem como a presença, ainda que ténue, de material de 
construção romano a Sul da Quinta da Vinha Grande. Estes locais encontram-se 
identificados no EIA da fase de Projecto de Execução realizado em 1999, com 
os números 10, 15 e 11, respectivamente. (FIG. 2). 

 
3. Património Etnográfico 

 
O traçado em análise implanta-se em terrenos onde abundam linhas de água, 
logo verifica-se a existência de vários exemplares de estruturas de 
aproveitamento de águas (poços, poço com engenho e depósito de água 
térreo), que serão afectados pela construção da infra-estrutura. 

 
 
 
Para além dos aspectos agora referidos e dos que já tinham sido abordados na Nota 
Técnica anteriormente produzida não se identificaram qualquer outro tipo de afectações 
importantes, pelo que se mantém válida a conclusão apresentada na Nota Técnica. 
  



 

COMPLEMENTO À NOTA TÉCNICA 
IP2 – Trancoso / IP5 (Troço entre o Nó de Celorico da Beira e o Nó com o IP5) 
Projecto Base 
Novembro de 2004 

4 

 
FIG. 1 – Carta de Ordenamento 

(Escala 1:25 000) 
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FIG. 2 – Carta de Condicionantes Adaptada (Escala 1:30 000) 


