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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Sumário Executivo que integra o Relatório de Conformidade Ambiental
do Projecto de Execução (RECAPE) relativo ao Lote 2 do Lanço da A4/IP4 – Vila Real (Parada de
Cunhos) / Bragança (Quintanilha), integrado na Subconcessão da Auto-Estrada Transmontana.
A Subconcessão da Auto-Estrada Transmontana integra diversos troços do IP4, que de acordo com o Plano
Rodoviário Nacional - PRN2000 (Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de
26 de Julho e Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto), se desenvolve na sua totalidade entre o Porto e
Quintanilha (fronteira com Espanha), tendo como pontos intermédios Vila Real e Bragança.
O IP4 integra a Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), sendo que o lanço entre o Porto e Vila Real,
articulado com o IP3, entre Vila Real e Vila Verde de Raia, configura um dos corredores rodoviários que
integram a “Ligação Multimodal Portugal-Espanha/Resto da Europa”, por sua vez inserida no Projecto
Prioritário nº. 8 incluído no Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes (POAT - QCA
2000/2006).
O IP4 entre o Porto e Amarante, encontra-se em exploração com perfil de Auto-estrada (2x2 vias),
sendo que o troço entre Quintanilha e a fronteira com Espanha, embora não se encontre ainda em
exploração, apresenta já perfil de auto-estrada. A passagem do lanço entre Amarante e Quintanilha a
perfil de auto-estrada é deste modo fundamental para melhoria das condições de circulação e de
segurança do actual IP4, prevendo-se que contribua para a redução dos tempos de percurso em cerca
de 40% e para a redução da taxa de sinistralidade em cerca de 50%.
Para além dos supracitados benefícios, a concretização deste projecto assume-se essencial para a
consolidação global do IP4 e para a melhoria da articulação desta região do país com o arco
metropolitano do Porto e com a Espanha e, consequentemente, com o resto da Europa. Este
alargamento contribuirá necessariamente para a afirmação deste itinerário como efectivo corredor
transversal da região, através da mitigação das condições de interioridade, e do reforço das metrópoles
de Vila Real, Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros, no sistema urbano regional do Norte do
país.
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A entidade proponente do projecto é a Auto - Estradas XXI, sendo a entidade licenciadora as Estradas
de Portugal, E.P.E.. O Estado Português adjudicou à Auto - Estradas XXI, a subconcessão rodoviária
da Auto-estrada Transmontana, no regime de concepção/ construção/ exploração, onde se incluem os
respectivos Estudos Ambientais.
O Projecto da A4/IP4 – Vila Real (Parada de Cunhos) / Bragança (Quintanilha) apresentado nas fases
de Estudo Prévio e do concurso público estava organizado em 3 Sublanços/Zonas: Poente, Central e
Nascente. No desenvolvimento do Projecto de Execução, optou-se por subdividir estes Sublanços em
trechos mais pequenos que deram origem a 11 Lotes, que permitiram o desenvolvimento em pormenor
da solução aprovada em Estudo Prévio e apresentada na Fase de Concurso.
Na Planta de Localização que se encontra no Anexo – Peças Desenhadas, apresenta-se um
enquadramento dos 11 lotes que integram o IP4, entre Vila Real e Bragança, correspondendo o Lote 2
em avaliação no presente RECAPE ao trecho da A4/IP4 – Vila Real (Parada de Cunhos)/ Bragança
(Quintanilha), com 7,8 kms, compreendido entre o Nó de Vila Real Nascente e a Ponte sobre o Rio
Pinhão, correspondente aos kms 10+600 a 18+400 do Sublanço Poente do Estudo Prévio. No Anexo
apresenta-se o Esboço Corográfico do projecto.
O presente Lote 2 implanta-se integralmente no distrito de Vila Real, desenvolvendo-se nos concelhos
de Vila Real, onde atravessa as freguesias de Mouçós, Lamares e Justes, e no concelho de Sabrosa
onde cruza as freguesias de Torre do Pinhão e Parada do Pinhão (Figura nº 1.1).
A elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução enquadra-se
legalmente no Regime legal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º69/2000, de 3 de Maio, com a última redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º197/2005, de 8
de Novembro, que define no ponto 1 do art.28º “Sempre que o procedimento de AIA ocorra em fase de
Estudo Prévio ou de Anteprojecto, o proponente apresenta junto da entidade licenciadora ou
competente para a autorização, o correspondente Projecto de Execução, acompanhado de um
relatório descritivo da conformidade do Projecto de Execução com a respectiva DIA.”
Assim, o principal objectivo do RECAPE a que se refere o presente Sumário Executivo foi o de verificar a
conformidade ambiental do Projecto de Execução do Lote 2 com os critérios estabelecidos na DIA,
Parecer da Comissão de Avaliação e Relatório de Consulta Pública
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Refira-se que das condicionantes específicas ao projecto de execução apresentadas na DIA, nenhuma
se refere ao presente Lote 2, o qual corresponde sensivelmente aos kms 10+600 a 18+400 do
Sublanço Poente do Estudo Prévio. De facto, para este lote aplicam-se apenas as condicionantes
genéricas relacionadas com os pontos de água e com a desactivação e renaturalização de troços do
actual IP4.
A calendarização deste projecto, prevê com os devidos ajustes necessários ao desenrolar do processo
de Avaliação de Impacte Ambiental, que a construção se inicie ainda neste primeiro semestre de 2009,
estimando-se que a abertura ao tráfego aconteça no 2º semestre de 2011.
A estrutura deste documento foi definida tendo em consideração o Anexo IV da Portaria n.º 330/2001, de 2
de Abril. O Sumário Executivo, sendo um documento de divulgação pública resume as informações
patentes nos restantes volumes do RECAPE, considerando as seguintes secções: Introdução, Antecedentes,
Descrição das Características Gerais do Projecto, Análise da Conformidade com a DIA, Plano Geral de
Monitorização e Conclusões.
A realização deste RECAPE decorreu no período entre Janeiro de 2009 e Março de 2009.
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Figura nº 1.1 - Localização do lanço A4/IP4 – Vila Real (Parada de Cunhos)/ Bragança (Quintanilha) e do Lote 2 em
estudo neste RECAPE.
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2.

ANTECEDENTES DO PROJECTO

O Estudo Prévio foi objecto de Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental em fase de Estudo
Prévio, tendo o Projecto Rodoviário e o respectivo Estudo de Impacte Ambiental sido entregues à
Agência Portuguesa do Ambiente - APA dia 3 de Abril de 2007.
No âmbito do procedimento de AIA referido, foi nomeada pela APA a Comissão de Avaliação (CA),
que entendeu pedir alguns esclarecimentos adicionais, tendo sido entregue um Aditamento ao EIA no
dia 4 de Junho de 2007. Após análise desses elementos, a CA entendeu pedir alguns elementos que
continuavam em falta, tendo sido entregue a 15 de Junho de 2007 um documento designado “Adenda
– Informação Adicional”, em substituição do Aditamento entregue. Foi declarada a conformidade do
EIA a 19 de Junho de 2007.
Posteriormente foi promovida a Consulta Pública e com base na informação disponibilizada, a
Comissão de Avaliação emitiu parecer favorável ao projecto, em Agosto de 2007, condicionado à
apresentação de diversos estudos na fase de RECAPE.
Na Declaração de Impacte Ambiental, que data de 28 de Setembro de 2007, é emitido parecer
favorável à Solução 1, conjugada com a Alternativa 4, mas condicionada ao cumprimento de
algumas premissas.
O estado português lançou o concurso público referente à Subconcessão Transmontana, sendo que em
Março de 2008, foi entregue o processo de concurso relativo ao consórcio Auto-estradas XXI, de onde
constou um RECAPE preliminar, onde foram avaliadas as medidas a adoptar para que fosse dado
cumprimento às exigências mencionadas na DIA.
O processo de concurso foi analisado pelas Estradas de Portugal, SA, tendo esta entidade emitido um
parecer relativo à documentação entregue. Após essa fase o consórcio da Auto-estradas XXI realizou
alterações de traçado que pretendem ir de encontro ao parecer das Estradas de Portugal tendo sido
refeita a documentação entregue na fase inicial de concurso, incluindo o RECAPE Preliminar do troço
do IP4 entre Vila Real e Bragança – Projecto BAFO.
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Como já se referiu o principal objectivo do RECAPE é assim verificar a conformidade ambiental do
Projecto de Execução do Lote 2 com os critérios estabelecidos na DIA, Parecer da Comissão de
Avaliação e Relatório de Consulta Pública.
O presente RECAPE será submetido à Estradas de Portugal, SA (entidade licenciadora), para
verificação da conformidade do Projecto de Execução com a DIA, uma vez que esta entidade foi
nomeada a Autoridade de AIA, face aos curtos prazos exigidos e à carência de meios humanos
qualificados do Gabinete de Avaliação de Impacte Ambiental da APA, conforme ofício emitido pelo
Gabinete da Secretaria de Estado do Ambiente.
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3.

DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO

3.1

DESCRIÇÃO GERAL

O projecto do lanço do IP4, onde se insere o Lote 2 em estudo, tem assim por objectivo aproveitar o
actual IP4, atribuindo-lhe o perfil de auto-estrada, sendo que o novo nó localizado cerca do km 0+220,
promoverá a ligação à rede viária existente através do actual IP4, que para poente do nó passará a
funcionar como circular Norte a Vila Real.
A intervenção compreende ainda a reformulação dos actuais Nós de Lamares e de Justes, o alargamento
da Ponte sobre o Rio Pinhão, 2 Restabelecimentos associados à PI 0.1 e 9 Serventias Rurais às quais está
de um modo geral associado o prolongamento das Passagens Agrícolas (PA) existentes, prevendo-se
apenas a criação de uma PA adicional.
Verifica-se ainda a existência de uma área de repouso, que será convertida numa Área de Serviço, e de
uma Escapatória, cerca do km 6+500, a qual será mantida em funcionamento.

3.2

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

As características geométricas do traçado adoptadas para o presente trecho do IP4 satisfazem a
velocidade base de projecto de 100 km/h, com ligeiras derrogações, sendo que sempre que possível, o
que acontece em quase toda a extensão deste lote, o traçado aproveita a actual plataforma do IP4.
O perfil transversal tipo adoptado, em secção corrente, apresenta uma largura de 25,0 m englobando
duas faixas de rodagem com duas vias de tráfego cada. A constituição do perfil transversal tipo é, a
seguinte: duas faixas de rodagem com duas vias de 3,5 m cada, um separador central de 3,0 m de
largura, em terra vegetal, com guardas de segurança; duas bermas direitas com 3,0 m de largura,
pavimentadas; e duas bermas esquerdas com 1,0 m de largura.
O novo Nó de Vila Real Nascente (km 0+220) efectua a ligação à rede viária existente através do
actual IP4, apresentando uma geometria do tipo trompete, e transpõe a auto-estrada com recurso a uma
Passagem Superior (PS 0.1A).
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O Nó de Lamares (km 3+270) apresenta geometria do tipo diamante do lado Norte e do tipo semitrevo do lado Sul, transpondo a auto-estrada recorrendo a uma Passagem Superior (PS 3.1A). Este nó
garante a ligação à rede viária local através da EM 566 e da EM 578, na qual se preconiza a instalação
de duas rotundas.
O Nó de Justes (km 7+070) efectua a ligação à rede viária existente através da actual EN15,
apresentando uma geometria do tipo semi-trevo, transpondo a auto-estrada com recurso a uma
Passagem Superior (PS 7.1A), prevendo a instalação de duas rotundas.
Na aproximação aos ramos dos nós, foram adoptadas vias de aceleração e desaceleração. Nas zonas
onde estão previstas estas vias, a faixa de rodagem foi aumentada em 3,50 m de largura, reduzindo a
berma que lhe é contígua para 2,50 m de largura, pavimentada em toda a sua largura.Em ambos os
casos foram consideradas vias do tipo paralelo, permitindo que haja maior segurança para as vias de
desaceleração. No lote em causa, conforme referido na análise de capacidade efectuada no Estudo de
Tráfego, não se verifica a necessidade de prever vias de lentos até ao ano horizonte, mantendo-se a
escapatória existente.
A intervenção prevista para o troço do IP2 desenvolve-se sensivelmente a partir do km 0+400 sobre a
plataforma do IP4 existente, prevendo-se o alargamento do perfil tipo existente de 1x2 para 2x2 vias.
Os restabelecimentos e suas características dependem da classificação das vias a repor, sendo que os
perfis transversais tipo correspondem, em geral, a larguras de plataforma superiores às das vias
existentes.

3.3

DRENAGEM

No que se refere ao sistema de drenagem transversal, verificou-se a necessidade de demolir, prolongar
e substituir secções existentes ou, eventualmente, manter as PH`s existentes. De um modo geral
considerou-se a substituição do sistema de drenagem longitudinal existente no IP4, valetas, colectores,
drenos, caixas de visita, etc.. Assim, foi previsto um sistema de drenagem que assegure que todo o
caudal afluente à plataforma da via e taludes seja encaminhado o mais rapidamente possível para fora
desta, mais concretamente para as linhas de água existentes, não se prevendo a descarga livre das
águas afluentes à plataforma nos terrenos vizinhos.
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Verificaram-se, também, que estão garantidas as áreas de protecção aos poços, furos e nascentes, de
acordo com os elementos obtidos na campanha de monitorização realizada nesta área.

3.4

MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

Relativamente à movimentação de terras verifica-se que o balanço global resulta num défice de terras
da ordem de -272.811 m3, as quais terão se ser obtidas em pedreiras da região a licenciar para o efeito.
Refira-se, contudo, que este facto não dispensa a necessidade de conduzir a vazadouro a licenciar para
o efeito, os solos a rejeitar por não apresentarem características adequadas.

3.5

TRÁFEGO

O Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) previsto para o ano de referência (2011), ano intermédio
(2021) e ano de horizonte (2038) encontram-se no Quadro nº 3.5.1.
Quadro nº 3.5.1 - Sublanços do Lote 2 – Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) de veículos pesados e ligeiros
(Fonte: Projecto de Execução, Adaptado do Estudo de Tráfego, Março 2009)

Sublanço
Vila Real Nascente (Nó 3) - Lamares (Nó 4)
Lamares (Nó 4) - Justes (Nó 5)
Justes (Nó 5) - Pópulo (Nó 6)

2011
18.942
19.089
19.308

2021
27.614
27.846
28.144

2038
34.292
34.591
34.969

Refira-se que no troço Vila Real Nascente – Nó de Lamares dos 18.942 veículos/ano, 16.477 são
veículos ligeiros e os restantes 2.465 pesados, no troço entre o Nó de Lamares e o Nó de Justes,
16.642 veículos/ano são ligeiros e 2.447 veículos/ano são pesados e finalmente, no troço entre o Nó de
Justes e o Nó do Pópulo 16.837 veículos/ano são ligeiros e 2.471 veículos/ano são pesados. Estima-se
que o tráfego no período de entardecer corresponde a 7,00% dos veículos e no período nocturno a
6,20% veículos. Os restantes 87,00% são correspondentes ao tráfego no período diurno.
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3.6

ESTALEIROS

Segundo informação fornecida pela Concessionária, prevê-se a instalação de um estaleiro de apoio de obra
na proximidade do Lote 2, mais concretamente na envolvente do Nó de Justes, cuja localização se
apresenta na Figura 3.6.1.

Figura nº 3.6.1 - Local seleccionado para a instalação do estaleiro.

Refira-se que o local seleccionado teve em consideração as condicionantes definidas na DIA, tendo-se
procurado escolher uma zona já intervencionada, a qual corresponde a uma área que apresenta
actualmente ocupação industrial, tendo sido dado cumprimento à medida 27 da DIA.
Doc. Nº: 005-02-PE-23.1-ME-001-0A

Pág.: 13 de 33

SUBCONCESSÃO AUTO-ESTRADA TRANSMONTANA. A4/IP4 – VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
LOTE 2. RECAPE. TOMO 23.1

3.7

DESACTIVAÇÃO/RENATURALIZAÇÃO

DE

TROÇOS

DO

IP4

E

OUTRAS

ESTRADAS AFECTADAS
O Lote 2 em estudo, aproveita em praticamente toda a sua extensão o IP4 existente, implantando-se
sobre a sua plataforma sensivelmente a partir do km 0+400. A este km antecede a implantação do novo
Nó de Vila Real Nascente. Deste modo, prevê-se apenas a desactivação de pequenos troços dos ramos
dos Nós de Lamares e de Justes em virtude das reformulações previstas que serão alvo de
renaturalização no âmbito do projecto de integração paisagística.

4.

CONFORMIDADE COM A DIA

Este capítulo tem por objectivo apresentar uma síntese da demonstração da Conformidade Ambiental do
Projecto de Execução do Lote 2 com o definido na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e no
Anexo à DIA.
Foi ainda efectuada uma análise das alterações ocorridas no traçado desde a fase de Estudo Prévio até
à actual fase de Projecto de Execução, acompanhada da respectiva justificação técnica, seguida de uma
análise ambiental integrada, que incidiu especificamente sobre as áreas onde se verificaram as
modificações mais expressivas no traçado.
No decorrer desta análise verificou-se que as principais alterações, nomeadamente as ripagens
efectuadas ao traçado de Estudo Prévio entre os kms 0+000 e 0+800, km 3+400 a 4+300, km 5+650 a
6+150 e os kms 7+550 e o final do traçado (km 7+800), decorrem em primeira instância da
necessidade de maximizar o aproveitamento da actual plataforma do IP4, dando deste modo
cumprimento a uma das medidas do Anexo à DIA, bem como das suas estruturas – nós e
restabelecimentos (DIA.11). Assim, verifica-se como já se referiu o aproveitamento das Passagens
Agrícolas (PA) existentes, prolongando-as o necessário, de forma a atingir a largura da plataforma da
futura auto-estrada e prevê-se a transposição do rio Pinhão no mesmo local alargando a ponte
existente.
No que se refere aos Nós de Lamares e de Justes mantêm as suas localizações sofrendo apenas
pequenos ajustes de forma a melhorar as suas características geométricas e, relativamente ao primeiro,
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de modo a dar cumprimento à DIA.74 “Capela de St.º António (nº 10): Ripagem dentro do corredor
do nó 4 de Lamares, de forma a aumentar a área de protecção da ocorrência 10 (Capela de St.º
António) ao km 13+700 do Sublanço Poente”.
Refira-se que para maximizar o aproveitamento da actual plataforma do IP4 se admitiu muito
pontualmente uma redução ligeira das características do traçado, respeitando contudo as características
especificadas pelas Normas da EP,SA para a velocidade base de 100 km/h.
De modo a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA, Parecer da CA, e no EIA, procedeuse à reanálise de impactes para os descritores mais relevantes, nomeadamente Geomorfologia/Geologia,
Paisagem, Recursos Hídricos, Componente Biológica, Ambiente Sonoro, Património Cultural, Uso do
Solo e Ordenamento do Território, Componente Social e Qualidade do ar, descrevendo-se de seguida as
principais conclusões:
o Geomorfologia/Geologia - Na maioria dos taludes de escavação as alturas são modestas
(inferiores a 10 m) e a inclinação compatível com a sua estabilização através da colocação
de terra vegetal e revestimento vegetal, recorrendo a hidrossementeira, conforme
preconizado no Projecto de Integração Paisagística – Volume 7 do Projecto de Execução.
Exceptuam-se dois trechos entre os km 6+525 a 6+800 da auto-estrada, em zona de
alargamento, à esquerda, e no ramo D do Nó de Justes, aproximadamente entre os km
0+050 a 0+075, em zona de alargamento, à direita, onde as escavações atingem
respectivamente 13 e 14 m de altura, com inclinação de 1/1 (V/H). Nos trechos que
interessem maciço rochoso muito fracturado e onde ocorram blocos instáveis, poderá ser
necessário recorrer a adopção de medidas de contenção, como colocação de rede metálica,
pregagens e órgãos de drenagem especiais. No que se refere aos taludes de aterro, o traçado
recorre a trechos em aterro geralmente com altura inferior a 10 m; destaca-se, no entanto, a
zona de implantação do Nó 3 (Nó de Vila Real Nascente, a construir quase todo de raiz),
principalmente nos Ramos A, B e A+B, onde os aterros atingem alturas da ordem de 18 m.
Verifica-se a possibilidade de ser necessário recorrer a explosivos para desmonte dos
materiais geológicos interessados. Os trabalhos de desmonte a fogo devem ser realizados
com especial cuidado, face ao facto da eventual necessidade de se processarem com o actual
IP4 em exploração, para além da proximidade, em algumas situações, de habitações e
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instalações industriais. Este facto determinou a recomendação da adopção de determinadas
medidas de minimização que visam a protecção de pessoas e bens.
o Recursos Hídricos - De modo a minimizar a afectação no escoamento superficial e tendo em
consideração a já existência do IP4 adoptaram-se tanto quanto possível os órgãos de drenagem
transversal existentes – passagens hidráulicas -, prevendo-se ainda o alargamento da já existente
ponte sobre o rio Pinhão sem qualquer interferência dos pilares com o escoamento.
Complementarmente e considerando as infra-estruturas identificadas (através de trabalho de
campo, e da informação recebida pelas diferentes entidades), prevê-se a interferência com o
perímetro de protecção de uma captação municipal que abastece a freguesia de Vila Marim
pelo Restabelecimento 0.1-1, e a afectação de duas Nascentes (27 / 101), um Furo (36), uma
Levada (99) e de uma Mina (100) – identificados no desenho Síntese Ambiental (Anexo).
Aquando da realização dos processos de expropriação será definido juntamente com o
proprietário o valor compensatório. No estudo realizado foram ainda avaliados os impactes sobre
os recursos hídricos, nomeadamente no que se refere à qualidade da água, procedendo-se a uma
estimativa do acréscimo de poluentes nos cursos de água, derivados das águas de escorrência da
plataforma, tendo em consideração as características do Projecto de Drenagem e as
características hidrogeológicas da região. Concluiu-se não ser necessário a adopção de bacias de
tratamento, uma vez que não se prevê a emissão de águas de escorrência passíveis de induzirem
a alterações na qualidade no meio hídrico (superficial e subterrâneo). Deste modo, foi apenas
prevista a implementação de um programa de monitorização dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, e definidas medidas para protecção dos recursos hídricos durante
as fases de construção e exploração.
o Componente Biológica - Este Estudo analisou os principais impactes que poderão ocorrer
sobre os recursos faunísticos e florísticos da região, tendo em consideração a sensibilidade
dos habitats existentes nas áreas envolventes à estrada, para minimização dos impactes e a
necessidade de implementação de medidas de minimização. No que se refere à vegetação,
dadas as características da obra e a localização das manchas de maior valor conservacionista
identificadas, não se espera que estas venham a ser afectadas significativamente. Refira-se,
contudo, que como medida de minimização, sempre que possível, dever-se-á evitar a
afectação de indivíduos adultos de carvalhos, castanheiros, e amieiros, sobretudo, as áreas de
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formações vegetais inseridas nas classes I e II, habitats de valor conservacionista muito
elevado a elevado. Foi identificada a existência de um corredor ecológico importante para a
fauna, e muito em especial para o lobo, que se desenvolve ao longo do vale do rio Pinhão, o
qual é transposto em viaduto. Em termos de avifauna e herpetofauna não são referidos
valores particularmente relevantes para a zona atravessada pelo Lote 2, e não foram
detectados abrigos de quirópteros (morcegos) na envolvente ao traçado do Lote 2, não se
considerando necessária a definição de medidas ou condicionantes aos respectivos trabalhos
a efectuar, embora tenha sido considerada a sua monitorização idealmente no âmbito de um
plano global para toda a subconcessão. Na DIA não são referidas adaptações de
restabelecimentos ou passagens hidráulicas para passagem de fauna para o troço
correspondente ao Lote 2, mas ainda assim prevê-se que grande parte das serventias rurais/
passagens agrícolas serão alvo de medidas para incrementar a passagem de animais. Assim, a
principal medida de minimização consiste em limitar, ao estritamente necessário, a área
afectada, evitando o corte ou dano das espécies das galerias ripícolas, bem como das áreas
florestais e manchas de vegetação arbórea, em especial de sobreiros, castanheiros, carvalhos
e azinheiras adultos. No que se refere à fauna são apresentadas recomendações para
incrementar a utilização de determinadas obras de arte existentes como passagens para a
fauna (piso, vegetação) e relativas às características da vedação e sua colocação no terreno.
Neste lote, o rio Pinhão, que funciona como um corredor de ligação entre as alcateias de lobo
existentes a norte e a sul, será atravessado em viaduto pelo que não se considerou necessário
implementar passagens específicas para o lobo. Foi ainda delineado um plano de
monitorização dos atropelamentos e da rede de vedação, a aplicar na fase de exploração.
o Ambiente Sonoro – O estudo efectuado permitiu concluir que o projecto atravessa zonas de
baixa densidade populacional, cujas ocupações do solo são, essencialmente, habitações do
tipo unifamiliar com 2 pisos, terreno circundante e com anexos. Para além das casas de
habitação, verifica-se a existência de estabelecimentos comerciais (restaurante), unidades
industriais, ruínas, armazéns e uma elevada densidade de anexos de apoio agrícola. Da
análise das simulações efectuadas verifica-se que na maioria dos receptores sensíveis ao
ruído existentes na proximidade do Lote 2, são cumpridos os valores limites legalmente
estabelecidos para todos anos em estudo e para todos os pisos dos diferentes receptores.
Exceptua-se a zona junto ao receptor 4, localizado cerca do km 7+200, lado poente do
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traçado, onde se verifica o incumprimento dos critérios constantes na legislação em vigor,
logo a partir do ano inicial, justificando deste modo a implementação de medidas de
minimização do ruído, que consistem na implantação de barreiras acústicas. As medidas de
minimização do ruído preconizadas consistem na adopção de uma barreira acústica, entre o
km 7+083 e o km 7+300, com uma altura constante de 3,00 m e extensão de 217 m,
podendo apresentar características tanto absorventes como reflectoras (ver desenho Síntese
Ambiental – Anexo). É proposta a monitorização do local onde se propõe a barreira
acústica e de outros receptores sensíveis;
o Património - Os trabalhos arqueológicos executados revelaram a existência de oito
ocorrências patrimoniais - 3 edifícios de carácter etnográfico (nº 6 – Cancelo 1; nº 7 – Porto
da Balsa 1; nº 8 – Portela 1), 3 edifícios de natureza arquitectónica (nº 1 – Capela de
Magarelo; nº 2 – Capela de Santo António; nº 3 - Cemitério de Lamares), e 2 sítios
arqueológicos (nº 4 Murada; nº 5 Laje de São Miguel), os quais não serão afectados
directamente. Neste conjunto, apenas a Capela de Santo António fica localizada a maior
proximidade da via, não se prevendo qualquer impacte directo sobre a mesma, sendo que se
aumentou inclusivamente a distância da Ligação 1 que restabelece a EM 566 à capela face
ao previsto em Estudo Prévio. Assim, não existem motivos para inviabilizar este projecto,
desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas no Estudo pormenorizado
para o descritor Património, das quais se destaca o acompanhamento arqueológico
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras e no
caso específico da Capela de Santo António deve dar cumprimento à medida 89 da DIA,
que consiste em elaborar um plano de monitorização de fendas. Desta forma, globalmente
os impactes conhecidos na fase de construção e na fase de exploração para o descritor
património serão nulos.
o Paisagem - Uma vez que o projecto não diz respeito à construção de uma via inteiramente
nova, mas sim ao aproveitamento de uma via em exploração e reformulação dos nós
existentes, com excepção da implantação do novo Nó de Vila Real Nascente, não se
considera que o projecto em estudo introduza impactes visuais negativos significativos na
paisagem. Para além dos impactes negativos do projecto em estudo na paisagem, que se
consideram pouco significativos, prevê-se que os potenciais impactes do projecto sejam
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praticamente anulados através do recuperação de todas as áreas afectadas no Projecto de
Integração Paisagística.
o Uso do Solo, Ordenamento do Território e Socioeconomia - Da análise do cadastro da
área em estudo ressalta que há parcelas que, na altura da construção do actual IP4 foram
seccionadas tendo ficado áreas da mesma parcela dos dois lados da via, o que dificulta a sua
exploração. Não se prevêem contudo afectações directas de edificações ou equipamentos
colectivos, sendo que no que se refere a actividades económicas não se identificaram, neste
troço, empresas agrícolas ou florestais de produção intensiva, que possam ser afectadas pela
implantação da futura AE. As áreas consideradas no estudo prévio, como ocupação directa e
irreversível do solo, diminuíram significativamente, pois houve uma aproximação do traçado
do Projecto de Execução à actual plataforma ocupada pelo IP4 em funcionamento, o que
diminui as afectações directas dos usos do solo na envolvente próxima da via face ao
previsto em Estudo Prévio. Este facto contribui igualmente para minimizar a afectação de
áreas RAN e REN. Os impactes identificados no âmbito dos Instrumentos de Gestão
Territorial (IGT) com incidência na área do projecto, ao nível regional, são positivos, certos,
locais/regionais,

permanentes,

de

elevada

magnitude

e

significância.

Ao

nível

municipal/local considera-se que os impactes são negativos, mas de reduzida magnitude e
pouco significativos. No entanto, em termos de conformidade com os PDM em
vigor/revisão, pode-se considerar que estão conformes, pois o Lote 2 desenvolve-se sobre o
traçado do actual IP4, dentro de uma faixa de reserva que já estava definida nestes IGT.
Contudo de modo a minimizar os impactes previstos, tanto na afectação de áreas REN, RAN
como na alteração do uso do solo recomenda-se que as actividades associadas à obra sejam
restringidas ao estritamente necessário. No que se refere ao incómodo causado pela obra este
poderá ser atenuado com a devida publicitação.
o Qualidade do Ar – Não foram detectados impactes significativos negativos neste descritor
pelo que não se justificou desenvolver um plano de monitorização como referido na DIA.
Finalmente, foram ainda desenvolvidos o Projecto de Integração Paisagística e o Projecto de Protecção
Sonora. O primeiro teve como principal objectivo implementar as medidas de minimização propostas para
a Paisagem e outros descritores ambientais com relevância, nomeadamente os Sistemas Ecológicos. O
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Projecto de Protecção Sonora concretizou de que forma se processa a protecção sonora no local onde foi
excedido o valor limite de ruído, apresentando como solução a implantação de uma barreira acústica e o
respectivo dimensionamento, que foram já referidos. Nestes projectos foram também seguidas todas as
recomendações constantes da DIA.
O RECAPE inclui ainda um tomo independente os Planos de Monitorização a serem aplicadas pelo
Empreiteiro, e com as Cláusulas Ambientais Especiais que serão integradas no Caderno de
Encargos da Obra, divididas de acordo com o faseamento dos trabalhos de construção e com
situações que merecem um cuidado especial. Este tomo integrou ainda uma Proposta de Plano Geral
de Acompanhamento Ambiental da Obra que o empreiteiro deverá desenvolver e implementar,
cujos principais objectivos se prendem com a execução e avaliação da eficácia da implementação das
medidas de minimização propostas, bem como o cumprimento da legislação ambiental aplicável.

5.

MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

O Plano Geral de Monitorização é constituído pelos seguintes programas, específicos para o descritor de
ambiente em causa:
o Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos, que considerou a monitorização dos
recursos hídricos superficiais, mais especificamente de um afluente da ribeira de Justes
atravessado pela PH 6-1 e do Rio Pinhão, bem como de dois pontos de descarga das águas
de Escorrência (aos kms 6+520 e 7+575), e dos recursos hídricos subterrâneos, prevendo-se
para o efeito a monitorização de dois poços (localizado a 35 m do talude esquerdo ao km
2+675 e com a 135 m do talude Esquerdo ao km 6+520) – ver desenho Síntese Ambiental
incluído no Anexo;
o Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro, para controlo dos níveis acústicos junto
dos locais identificados com sensibilidade ao ruído, nomeadamente entre o km 0+000 e o km
0+200, lado poente do Ramo A+B do Nó de Vila Real Nascente, junto das casas de
habitações mais próximas; entre o km 2+950 e o km 3+600, em ambos os lados do traçado,
junto das casas de habitação mais próximas; e cerca do km 7+200, lado poente do traçado,
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junto da habitação, durante as fases de construção e exploração – ver desenho Síntese
Ambiental incluído no Anexo;
o Programa de Monitorização da Componente Biológica apresentado pretendeu dar resposta à
DIA. Deste modo previu-se a monitorização: da distribuição, riqueza específica e abundância
de alguns grupos faunísticos; do Lobo ibérico; da avaliação do efeito de exclusão
relativamente aos quirópteros; da mortalidade por atropelamento, e do efeito barreira através
da monitorização das passagens e do estado de conservação da vedação. No que se refere à
monitorização da flora e vegetação dadas as características da área em estudo atravessada por
este Lote 2, e a localização das manchas de habitats, apenas se considera necessária e
pertinente a monitorização da mancha de habitat prioritário 91E0 localizada nas margens do
rio Pinhão.

6.

CONCLUSÕES

Ao longo do presente RECAPE foi verificada a conformidade ambiental do Projecto de Execução do Lote
2 com os critérios estabelecidos na DIA, Parecer da Comissão de Avaliação e Relatório de Consulta
Pública do Projecto da A4/IP4 – Vila Real (Parada de Cunhos) / Bragança (Quintanilha).
De modo a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA, Parecer da CA, e no EIA, procedeuse à reanálise de impactes para os descritores mais relevantes, nomeadamente Geologia, Paisagem,
Recursos Hídricos, Componente Biológica, Ambiente Sonoro, Património Cultural, Uso do Solo e
Ordenamento do Território, Componente Social e Qualidade do ar.
O RECAPE propõe um conjunto de cláusulas ambientais que irão ser integradas no Caderno de
Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo empreiteiro e assim minimizar alguns impactes
ambientais previstos, as quais estão sistematizadas no Tomo 23.5 - Cláusulas Ambientais Especiais do
Caderno de Encargos. O referido volume integra ainda um desenho de Condicionantes à
Implantação de Infra-estruturas de Apoio de Obra, onde foram cartografadas as condicionantes
legais e/ou áreas sensíveis identificadas na envolvente ao traçado, relativamente às quais deverá haver
um especial cuidado no decurso da obra. Neste volume foram ainda propostas as directrizes para o
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que tem como principal objectivo garantir a aplicação
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em obra dos pressupostos ambientais estabelecidos no RECAPE. Por último, apresenta-se um Plano
Geral de Monitorização, que integra os Programas de Monitorização de Recursos Hídricos
(Superficiais), do Ambiente Sonoro e Sistemas Ecológicos.
Pelo exposto, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase do projecto, as medidas de
minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, o Projecto de
Integração Paisagística, e Projecto de Protecção Sonora, a implementação do Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra e o Plano Geral de Monitorização Ambiental, ajustam-se e
evidenciam a conformidade do Projecto de Execução do Lote 2 com as condições estabelecidas na
DIA.
Lisboa, 03 de Abril de 2009

O responsável do Estudo

O Coordenador de Projecto

Otília Baptista Freire

Mário Neves
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ANEXOS – PEÇAS DESENHADAS

Planta de Localização - sem escala (código do desenho: 005-02-PE-23.1-DR-00-001)
Esboço corográfico – escala 1:25.000 (código do desenho: 005-02-PE-23.1-DR-01-001-0A)
Síntese Ambiental – escala 1:5000 (código do desenho: 005-02-PE-23.1-DR-05-001-0A a 008-0A)
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005-02-PE-23.1-DR-00-001

Planta de Localização - sem escala
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005-02-PE-23.1-DR-01-001-0A

Esboço corográfico – escala 1:25.000
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005-02-PE-23.1-DR-05-001-0A

Síntese Ambiental – escala 1:5000
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005-02-PE-23.1-DR-05-002-0A

Síntese Ambiental – escala 1:5000
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005-02-PE-23.1-DR-05-003-0A

Síntese Ambiental – escala 1:5000
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005-02-PE-23.1-DR-05-004-0A

Síntese Ambiental – escala 1:5000
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005-02-PE-23.1-DR-05-005-0A

Síntese Ambiental – escala 1:5000
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005-02-PE-23.1-DR-05-006-0A

Síntese Ambiental – escala 1:5000
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