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1. INTRODUÇÃO
Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº
197/2005, de 8 de Novembro, e à Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, a Rede Ferroviária Nacional - REFER, EP,
apresentou, na qualidade de entidade com competência para a autorização do projecto, a 18 de Maio de 2009,
à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo Prévio da “Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre
Porto e Vigo, Lote 1B – Troço Braga/Valença”. Este procedimento de AIA surge no seguimento do processo
anterior (AIA nº 2031) em que o EIA foi declarado Desconforme.

O projecto enquadra-se na alínea a) do nº 7, do Anexo I da referida legislação. O proponente do projecto é a
RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA.

A Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da
referida legislação de AIA, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades:
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que preside, Administração da Região Hidrográfica do Norte, IP
(ARHN), Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP (ICNB), Instituto de Gestão do
Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR/N), Direcção Regional de Cultura do Norte (DRC/N), Direcção Regional de Agricultura
e Pescas do Norte (DRAP/N), Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI), actual
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG), Instituto Superior Técnico (IST), Instituto Superior de
Agronomia (ISA) e Secretaria de Estado dos Transportes (SET).

Foram nomeados pelas entidades acima referidas, os seguintes representantes:
APA - Eng.ª Dora Beja, que preside, Eng.ª Margarida Grossinho, responsável pela Consulta Pública e Eng.º
Augusto Serrano.
ARHN – Eng.ª Maria João Magalhães.
ICNB – Arqº Miguel Portugal.
IGESPAR – Dr.ª Alexandra Estorninho e Dr. Pedro Faria, como suplente.
DRC/N – Arqº Amândio José Dias e Drª Anabela Gomes Lebre.
CCDR/N – Arqt.ª Alexandra Duborjal Cabral.
DRAP/N – Engº Luís A.M. Brandão Coelho.
LNEG – Dr. Paulo Hagendorn Alves.
IST – Professor Doutor C. Dinis da Gama.
ISA – Arqª Cristina Castel-Branco.
SET – Engº Filipe Moura.

O EIA é da responsabilidade da empresa “Amb&Veritas, Lda” e foi elaborado no período de Abril a Dezembro de
2008, tendo sido recolhida e tratada informação durante fases preliminares ao EIA, em que foram
desenvolvidos e optimizados os traçados do Projecto à escala 1:25.000.

Na sequência do Parecer de Desconformidade emitido pela Comissão de Avaliação, (Processo de AIA n.º 2031),
o EIA foi objecto de reformulação, a qual decorreu entre 26 de Fevereiro e 15 de Maio de 2009.
O EIA é composto pelos seguintes Tomos (o EIA corresponde ao Volume 18 do Estudo Prévio):
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Volume 18.1 – Resumo Não Técnico (Outubro de 2009)
Volume 18.2 – Relatório Síntese:
Tomo 2.1 (Maio de 2009).
Tomo 2.2 (Maio de 2009).
Tomo 2.3 (Maio de 2009).
Tomo 2.4 (Maio de 2009).
Volume 18.3 - Peças Desenhadas, Parte I e Parte II (Maio de 2009).
Volume 18.4 - Anexos Técnicos (Parte 1 e 2) (Maio de 2009).
Estudo prévio - Anexo Ferroviário.

No âmbito desta avaliação, e após a verificação da conformidade, o EIA foi ainda complementado com os
seguintes volumes:
Volume 18.1 – Resumo Não Técnico (Outubro de 2009)
Aditamento - (Outubro de 2009).
Elementos Adicionais - (Dezembro 2009).
Elementos Adicionais – Ecologia (Dezembro 2009).
Elementos Adicionais – Ecologia (ParteII) (Janeiro 2010).

Relativamente ao Estudo Prévio (EP), foram disponibilizados os seguintes elementos:
Volume 1 - Memória Geral.
Volume 3 - Geologia e Geotecnia.
Volume 4 - Traçado da Via e Superstrutura.
Volume 5 - Terraplenagens e Drenagem.
Volume 6 - Restabelecimentos.
Volume 7 - Obras de Arte Correntes.
Volume 8 - Obras de Arte: Pontes e Viadutos.
Volume 9 - Obras de Arte: Túneis.
Volume 11 – Obras acessórias: Vedações
Volume 12 - Serviços Afectados.

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspectos que se consideram
relevantes na avaliação efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão
relativamente aos traçados em avaliação, pelo que, também, é apresentado um capítulo com a metodologia
adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA.

O traçado em avaliação corresponde ao Lote 1B da Linha de Alta Velocidade entre Porto e Vigo, nomeadamente
ao troço entre Braga e Valença, iniciando-se entre a zona de Tadim (Braga), no actual ramal de Braga, onde se
irá articular com o Lote 1A também do Eixo Porto-Vigo (e ainda não sujeito a AIA), e terminará no rio Minho, no
concelho de Valença, em articulação com o corredor aprovado em território Espanhol para o trecho

Guillarey/Frontera Portuguesa de articulação internacional do Eixo Porto-Vigo.
A articulação dos dois projectos foi promovida entre a RAVE e o Ministério do Fomento Espanhol, tendo os
projectistas desenvolvido conjuntamente a ligação final dos dois traçados.
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O proponente integra por sua vez a AVEP - Alta Velocidade Espanha/Portugal (Agrupamento Europeu de
Interesse Económico) que, conjuntamente com a sua congénere espanhola, a ADIF, têm a incumbência da
gestão da rede de alta velocidade em cada um dos países ibéricos.
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
A metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi:

Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de
elementos adicionais nos seguintes capítulos/factores ambientais/documentos: Descrição do Projecto e das
Alternativas Consideradas, Geologia, Aspectos Ecológicos, Geologia, Georrecursos, Sócio-Economia, Solos,
Uso do Solo, Recursos Hídricos Superficiais, Recursos Hídricos Subterrâneos, Ruído, Paisagem, Património e
Resumo Não Técnico.
Análise do Aditamento ao EIA, remetido pela RAVE.
Declaração da Conformidade do EIA, a 20 de Outubro de 2009.
Solicitação de esclarecimentos sobre os factores ambientais Património, Sócio-Economia, Vibrações e Riscos
Ambientais.
Solicitação de esclarecimentos sobre o factor ambiental Aspectos Ecológicos.
Análise dos Elementos Adicionais remetidos.
Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afectações em causa e, de forma a complementar a análise da
CA, às seguintes entidades: Câmara Municipal de Braga, Câmara Municipal de Vila Verde, Câmara Municipal
de Ponte de Lima, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Câmara Municipal de Paredes de Coura,
Câmara Municipal de Valença, Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional (DGADR), Instituto
da Água, IP (INAG), Estradas de Portugal, EPE (EP), Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, IP (INIR),
BRISA - Auto-Estradas de Portugal, SA (BRISA), Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direcção-Geral de
Energia e Geologia (DGEG), Direcção Regional de Economia do Norte (DRE/N), Instituto da Vinha e do
Vinho (IVV), REFER, Águas de Portugal, Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte. Os
Pareceres Externos recebidos encontram-se no processo administrativo na APA, sendo apresentado neste
Parecer um resumo dos mesmos. Até à data o IVV não remeteu qualquer parecer. O INAG informou que
atendendo às alterações verificadas no âmbito da participação do INAG no processo de AIA aquele Instituto
não dispõe de capacidade e disponibilidade técnica para a emissão do parecer solicitado. Estes Pareceres
encontram-se no Anexo I deste Parecer.
Realização de uma visita, nos dias 5 e 6 de Janeiro de 2010, aos locais onde se desenvolvem os traçados
alternativos. Estiveram presentes os representantes da CA, da RAVE, da empresa projectista e da empresa
que elaborou o EIA.
Análise técnica do EIA, com o objectivo de avaliar os impactes dos projectos e a possibilidade dos mesmos
serem minimizados/potenciados. A apreciação dos factores ambientais foi efectuada de acordo com os
pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA – a ARHN emitiu parecer sobre Recursos Hídricos
Superficiais e Subterrâneos, o ICNB sobre Aspectos Ecológicos, a CCDR/N sobre Uso do Solo, Ordenamento
do Território, Sócio-Economia e Qualidade do Ar, o IGESPAR e a DRC/N sobre Património, o LNEG sobre
Geomorfologia, Geologia, Hidrogeologia e Recursos Minerais (com a colaboração dos geólogos do LNEG:
Renata Santos (Hidrogeologia), Farinha Ramos, Augusto Filipe e Vitor Lisboa (Geologia Económica)), o ISA
sobre Paisagem (com a colaboração dos Arqº Paisagistas João Jorge e Sandra Mesquita), o IST sobre Ruído,
Vibrações e Análise de Risco e a SET sobre Transportes e Acessibilidades.
Análise dos pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública efectuada.
Realização de reuniões de trabalho, com o objectivo de verificar a conformidade do EIA; analisar as várias
Soluções de traçado e respectivos impactes; analisar os contributos sectoriais das várias entidades da CA, e
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os pareceres solicitados a entidades externas à CA; definir os factores ambientais fundamentais para a
avaliação dos vários traçados; analisar os resultados da consulta pública; seleccionar a alternativa
ambientalmente menos desfavorável e identificar as Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e
Planos de Monitorização a desenvolver na fase de Projecto de Execução.
Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspectos atrás referidos, com a seguinte estrutura:
1. Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes, 4. Objectivos, Justificação e Descrição do
Projecto, 5. Condicionantes da Avaliação, 6. Análise dos Factores Ambientais, 7. Pareceres Externos, 8.
Resultados da Consulta Pública e 9. Análise de Alternativas, 10. Participação do Estado Espanhol, 11.
Conclusões, 12 Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização.
Tendo em consideração que foi superiormente determinado aguardar pela participação do Estado Espanhol,
foi ainda realizada uma reunião suplementar para analisar os contributos do Estado Espanhol.

Outros Procedimentos
Tendo em consideração que o projecto em avaliação tem impactes transfronteiriços, foram desencadeados os
procedimentos previstos no Protocolo de Actuação entre Espanha e Portugal, a aplicar em Avaliações
Ambientais de Planos, Programas e Projectos com efeitos Transfronteiriços, conforme o estipulado nos Artigos
32º a 35º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
197/2005, de 8 de Novembro.

Desta forma, foi remetido, pela Autoridade de AIA, ao Gabinete de Relações Internacionais (GRI), através do
ofício APA com a referência S – 0011744/09, de 09.11.09 e às Autoridades Espanholas (Dirección General de

Calidad y Evaluación Ambiental), através do ofício APA com a referência S – 011741/09 de 9.11.09, um
exemplar, em suporte informático, do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Ligação Ferroviária de Alta
Velocidade entre Porto e Vigo, Lote 1B – Braga/Valença (Estudo Prévio), solicitando que fossem desencadeados
os procedimentos previstos no referido Protocolo de Actuação entre Espanha e Portugal, a aplicar em
Avaliações Ambientais de Planos, Programas e Projectos com efeitos Transfronteiriços.

Foi, posteriormente, solicitado à RAVE que procedesse à tradução do Resumo Não Técnico e do documento do
EIA relativo aos Impactes Transfronteiriços (Anexo I), para a Língua Espanhola.

Logo que estes documentos deram entrada na Autoridade de AIA foram os mesmos remetidos ao GRI, através
do of. APA com a referência S – 012377/09, de 23/11/09 e às Autoridades Espanholas (Dirección General de

Calidad y Evaluación Ambiental), através do of. APA com a referência S - 0123381/09, de 23/11/09, tendo-se
também referido que no caso do Estado Espanhol ter intenção de participar no processo de Avaliação de
Impacte Ambiental, o mesmo deveria ser efectuado sobre a forma de Parecer, o qual deveria ser remetido à
Autoridade de AIA até ao dia 15 de Janeiro de 2010.

A 21 de Janeiro de 2010, foi recebido o ofício da Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, no qual
esta entidade comunica a sua intenção de participar nesta avaliação, informando que já deu início à solicitação
de informação às Administrações e Público Interessado, com a maior celeridade, com o objectivo de agilizar o
processo de avaliação, e que uma vez recolhida a informação das referidas administrações e organizações, a
mesma seria remetida.
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Foi determinado superiormente que a CA deveria aguardar a participação do Estado Espanhol, e considerá-la no
seu Parecer, pelo que foi o proponente e entidade licenciadora informados deste procedimento. O resultado
dessa participação encontra-se no ponto 10. deste Parecer.
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3. ANTECEDENTES
3.1 Procedimento de AIA

Tal como referido anteriormente, o Estudo em avaliação, resulta da reformulação de um EIA anterior, o qual foi
remetido a 26 de Dezembro de 2008, no âmbito do processo de AIA nº 2031, em que a CA nomeada para o
efeito considerou o EIA Desconforme.
Assim, o Parecer da CA refere relativamente a esse EIA:

“ (…)

3. Avaliação da Conformidade do EIA
3.1 Aspectos Gerais
Em termos globais, considerou-se que o EIA em termos de conteúdo apresenta lacunas significativas, não
apresentando o conteúdo mínimo necessário para que seja possível à CA identificar e avaliar os potenciais
impactes ambientais resultantes da implementação deste Projecto, não cumprindo assim os pontos 3 e 4 do
Artigo 12º, da legislação atrás mencionada.
Face ao documento intitulado “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA”, disponível no site da APA, em
AIA Digital, considera-se que o EIA em avaliação não cumpre os seguintes critérios:
Critério 6 – As peças desenhadas apresentadas encontram-se incompletas não apresentando
informação importante para a sua interpretação, nomeadamente a actualização da rede viária,
identificação dos Túneis, Viadutos Restabelecimentos e PUEC, Posto Auto-Transformador, Subestação
de Tracção, pelo que terá que ser reformulada. Alguns dos EIA distribuídos pela CA não apresentam a
totalidade da cartografia.
Critério 7 e 9 – Considera-se confusa e incompleta/pouco sustentada a fundamentação das
alternativas/corredores seleccionados.
Critério 11 e 12 – Existem lacunas significativas ao nível da descrição e justificação do projecto
apresentado.
Critério 15 – Considerou-se que os factores ambientais Património e Riscos Ambientais não
apresentavam o conteúdo mínimo previsto na legislação de AIA.
Considerou-se, também, ao nível de alguns factores ambientais, um importante número de aspectos em falta.
O capítulo referente às medidas de minimização encontra-se bastante genérico, não se considerando algumas
das medidas propostas adequadas à fase em que o projecto se encontra. Ao nível das conclusões não se
considera que as mesmas reflictam os impactes negativos das soluções avaliadas.
O texto do RNT reflecte o próprio conteúdo do EIA, não estando adequado para servir de base à consulta
pública.
Considerou-se, desta forma, que a informação em falta corresponde a um conjunto substancial de elementos a
esclarecer, desenvolver ou corrigir, que não permite uma adequada sistematização e organização dos
documentos, quer para a consulta pública quer para a análise da Comissão de Avaliação.
…
4. Conclusões
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Face ao acima exposto, considera-se que o EIA em avaliação não permite atingir os objectivos fundamentais da
avaliação de impacte ambiental, não apresentando o conteúdo mínimo expresso na legislação em vigor e, que a
informação em falta corresponde a um conjunto substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou corrigir,
que não permite uma adequada sistematização e organização dos documentos, quer para a consulta pública
quer para a análise da Comissão de Avaliação. (…)”
A RAVE, ao abrigo do Código do Procedimento Administrativo, não apresentou alegações ao Parecer da
CA, pelo que a 12 de Março de 2009 foi emitida a Declaração de Desconformidade do EIA.

3.2 Projecto
Os antecedentes que se referem de seguida são os mencionados no EIA.

Os primeiros estudos sobre a ferrovia de alta velocidade realizados em Portugal tiveram início no final dos anos
80, princípio dos anos 90, e integraram uma análise prévia de diversos eixos, nomeadamente entre Lisboa e
Porto, com extensões a Braga, e de várias ligações a Espanha. São eles:
1989: Estudo Exploratório da Ligação Porto/Braga/Aveiro à Fronteira Espanhola. Elaborado por FERBRITAS
para a Comboios de Portugal (CP).
1990: Estudo de uma Linha de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Elaborado por CONSULGAL /
TRANSMARK para a CP.
1990: Estudo de Soluções Alternativas de Traçado para uma Linha de Alta Velocidade entre Lisboa e a
fronteira Luso-Espanhola. Elaborado por SOFRERAIL / LUSOTECNA / EGF para a CP.
1992: Estudo de Soluções Alternativas de traçado para uma Linha de Alta Velocidade entre Portugal e
Espanha pelo Centro do País. Elaborado por LUSOTECNA / EGF-SAGE / SOFRERAIL para a CP.
1992: Estudo de Soluções Alternativas de traçado para uma Linha de Alta Velocidade entre Portugal e
Espanha Via Marvão e Cáceres. Elaborado por LUSOTECNA/EGF-SAGE/SOFRERAIL para a CP.
1997: Estudo sobre a Integração da Alta Velocidade na Rede Ferroviária Nacional, elaborado por
FERBRITAS /SMA/INTRAPLAN para a CP.

No sentido de desenvolver e coordenar os trabalhos e estudos necessários para a formação de decisões
inerentes à construção, financiamento, fornecimento e exploração de uma rede ferroviária de alta velocidade a
instalar em Portugal Continental, incluindo a sua ligação com a rede espanhola de igual natureza, foi entretanto
constituída, em 2000, a empresa Rede de Alta Velocidade, S.A - RAVE S.A., criada pelo Decreto-lei n.º
323.H/2000.

Foram, entretanto, realizados estudos de maior detalhe e mais dirigidos aos aspectos de procura e rentabilidade
do empreendimento, nomeadamente:
Estudos Complementares de Procura para a Rede Ferroviária de Alta Velocidade. Elaborado por José M.
Viegas, Consultores, Lda para a REFER e datado de Dezembro de 2000.
Preparação do Plano Estratégico do Empreendimento no âmbito da Assessoria Estratégica à RAVE A.T.Kearney (Portugal).
Estudo de Mercado de Procura Primária nos Corredores a Analisar no Âmbito do Plano Estratégico da Rede
Ferroviária de Alta Velocidade - A.T. Kearney (Portugal).
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Impacte Socio-Económico do Projecto de Criação da Rede Ferroviária de Alta Velocidade – Centro de
Estudos Aplicados da Universidade Católica Portuguesa.
Estudo sobre as consequências económicas da introdução da RAV: O impacto sobre a eficiência (PIB).
Análise Sócio-Económica dos Corredores Ferroviários e da Rede de Alta Velocidade em Portugal - Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Estudos de Concepção, de Simulação, de Capacidade e de Exploração da Rede Ferroviária de Alta
Velocidade - SMA et associés.

Estudos de Viabilidade
A RAVE lança em 2001 diversos “Estudos de Viabilidade” de corredores da ligação de alta velocidade cumprindo
a óptima “TT” e a maximização da articulação da rede com outras linhas já existentes. Na sua maioria esses
estudos envolveram uma primeira fase de avaliação apenas para tráfego de passageiros, e uma segunda fase
incluindo uma avaliação para tráfego misto.

Por determinação expressa da RAVE, e com o intuito de sustentar uma rede ambientalmente viável, os referidos
estudos foram acompanhados de Avaliações Ambientais, consubstanciados em Estudos Preliminares de Impacte
Ambiental (EPIA). Estas avaliações não seguiram os trâmites legais actualmente em vigor pois, à data de
elaboração dos mesmos, a legislação de AIA em vigor não obrigava a tais procedimentos. Por esta razão, sem
retirar importância e relevância dos estudos elaborados no planeamento da rede de Alta Velocidade, as
autoridades de AIA não foram envolvidas neste processo.

Estudo de Viabilidade do Corredor Porto/Vigo
O Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental (EVT) (escala 1:25.000), da LAV entre o Porto (Aeroporto Sá
Carneiro) e a Fronteira Portuguesa (Valença do Minho), foi desenvolvido em 2003 pela (IDOM/CISED) e
envolveu duas fases.

As alternativas consideradas na 1ª fase do EVT desenvolveram-se sobre 3 corredores básicos e suas possíveis
combinações num território compreendido entre o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e Valença. As
principais conclusões obtidas foram as seguintes:
A partir da análise exaustiva das possibilidades de traçado nos dois cenários de velocidade considerados,
250km/h e 300km/h, foram identificadas 29 alternativas para a velocidade de 250 km/h e 33 alternativas
para 300 km/h, estruturadas como já referido sobre três corredores básicos (Oeste, Central e Este) e suas
possíveis combinações.
Na caracterização ambiental não se detectaram impactes críticos, excepto nos cruzamentos dos leitos
principais, especialmente nos rios Lima e Minho, tendo sido recomendado que em fases posteriores do
projecto se deveria minimizar o impacte resultante do movimento de terras e reduzir ao mínimo a
afectação de áreas urbanizáveis no troço Porto-Braga/Barcelos, as quais se apresentam com densidades de
população elevadas.

A partir das alternativas seleccionadas na primeira fase, realizou-se, no âmbito dos trabalhos de segunda fase
um ajuste e optimização de traçado para assegurar a ligação com o troço anterior (Lisboa-Porto) na nova
Estação do Aeroporto Sá Carneiro. A partir destas alternativas optimizadas, procedeu-se ainda à sua adequação
para tráfego misto.
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Estudo Prévio dos Lotes 1A e 1B
No final de 2004, dando sequência aos estudos de viabilidade técnica, a RAVE deu início ao desenvolvimento
dos Estudos Prévios e de Impacte Ambiental dos troços em que subdividiu a ligação Porto-Vigo: Aeroporto
Francisco Sá Carneiro-Braga/Barcelos (Lote 1A) e Braga/Barcelos-Valença (Lote 1B).

Os Estudos Prévios de cada um dos Lotes compreenderam duas fases. Numa 1ª fase procedeu-se à análise e
validação dos corredores desenvolvidos à escala 1:25.000 no Estudo de Viabilidade Técnica, que foi objecto de
uma Nota Técnica de Validação de Corredores e numa 2ª fase desenvolveu-se o Estudo Prévio à escala 1:5.000
e elaboração dos respectivos Estudos de Impacte Ambiental.

Estes estudos não chegaram a ser sujeitos a um Processo de Avaliação de Impacte Ambiental, uma vez que se
alteraram as directrizes inicialmente previstas, consubstanciadas nas Orientações para o Sector Ferroviário
(MOPTC, 2006) que, ao determinarem a concretização do eixo Porto – Vigo, incluindo um novo troço a construir

de raiz de Braga até Valença, levaram ao abandono das soluções que passariam por Barcelos. A este facto não
são alheios os valores de procura (respectivamente cerca de 2.2 milhões de passageiros/ano para Braga e 1,5
milhões de passageiros para a localização da estação em Barcelos ou em Braga/Barcelos) da localização da
estação intermédia em Braga, que tem de acordo com o referido estudo uma procura superior em cerca de
30% à localização em Barcelos ou na posição intermédia entre Braga e Barcelos.

Nota Técnica Selecção de Corredores
A decisão de incluir tráfego misto na ligação Porto-Vigo e da opção do seu faseamento construtivo
consubstanciada nas Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário (MOPTC, 2006) conduziu a que os
estudos já desenvolvidos para este eixo (Estudos de Impacte Ambiental dos Lotes 1A e 1B e respectivos
Estudos Prévios) não tenham sido sujeitos a um processo formal de AIA. Esta alteração das premissas dos
estudos implicou a necessidade de realizar estudos complementares.

Assim, decorrendo da tomada de decisão de adopção de uma linha de alta velocidade para tráfego misto que
garanta o tempo mínimo fixado para a ligação directa entre Porto e Vigo (cerca de 60 minutos), que contemple
uma futura Estação Alta Velocidade (AV) em Braga e em Valença, a articulação com a Plataforma Logística de
Valença e o faseamento construtivo estabelecido entre os dois troços da ligação Porto-Vigo, foram
desenvolvidos pela RAVE estudos, à escala 1:25.000, com o objectivo de seleccionar os corredores ferroviários
de Alta Velocidade que deveriam ser aprofundados na fase posterior de Estudo Prévio (à escala de trabalho
1:5.000).

Em termos geográficos, foi considerado como ponto de início destes estudos a zona do Aeroporto Francisco Sá
Carneiro, análogo ao que já havia sido equacionado no Estudo Prévio elaborado para o Lote 1A em 2005, tendo
sido o fim da ligação fixada na zona de Valença, no rio Minho, compatível com os estudos e projectos que se
encontram a ser desenvolvidos pelo Governo Espanhol. Relativamente ao ponto intermédio, associado à
implantação de uma Estação, foi estudada a sua localização na zona de Braga.

Foi utilizada para a identificação, optimização e comparação de corredores/traçados uma aplicação informática
de planeamento de transportes. Das cerca de 50 soluções que a ferramenta de planeamento gerou, e após um
exaustivo processo de optimização, foram seleccionadas para posterior desenvolvimento 3 soluções de traçado.
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Estes três corredores seleccionados foram ajustados, tendo-se adoptado os parâmetros geométricos e
funcionais especificados pela RAVE, tendo esta fase sido acompanhada de uma avaliação de grandes
condicionantes ambientais (Áreas Sensíveis para a Conservação da Natureza, Património Classificado, Outras
Condicionantes à Implantação dos Corredores, tais como o gasodutos, oleodutos, linhas de alta e muito alta
tensão, Áreas Urbanas, Industriais e Turísticas definidas em Planeamento Municipal, entre outras).

No âmbito da Nota Técnica de Selecção de Corredores (NTSC), foram, ainda, efectuadas várias análises
preliminares relativamente aos seguintes aspectos:
Estudos de diferentes localizações para a Estação AV de Braga.
Corredores variantes na zona inicial do traçado, após o Aeroporto Sá Carneiro, compatíveis com os
corredores base, no sentido de mitigar o mais possível o impacte ao nível da ocupação urbana nessa zona,
que é muito densa.
Diversas soluções para a articulação entre a Estação de Braga e o Ramal de Braga, face, principalmente, ao
faseamento construtivo.
Implementação da Estação AV de Valença onde foram ensaiados diferentes corredores na zona de Valença,
com o objectivo de optimizar o traçado face às diferentes condicionantes e objectivos aí existentes,
nomeadamente a Plataforma Logística, a Zona Industrial de Valença e a ligação ao traçado Espanhol.

O ponto inicial para o Lote 1B, em vez de se iniciar na estação AV de Braga, foi deslocado cerca de 7km, até
conseguir articular com o ramal de Braga (o que se faz nas proximidades de Tadim, a norte da estação de
Nine). Este ponto foi assim estabelecido uma vez que foi assumido pelo MOPTC (Orientações Estratégicas.
Sector Ferroviário. MOPTC-SET. Outubro 2006) que os dois troços (Lotes 1A e 1B) teriam prazos de execução
distintos, assumindo-se como prioritário o troço entre Braga e Valença (Lote 1B). Neste sentido, foi estudada a
articulação da rede convencional com a rede de alta velocidade, impedindo que se viesse a verificar uma
descontinuidade, conseguindo-se que, numa primeira fase, os comboios saiam da estação da Campanhã e se
articulem com a futura rede de alta velocidade, a norte da estação de Nine, através da colocação de
intercambiadores (aparelhos de mudança de eixo) na linha e do recurso a material circulante de eixo variável.

Para a Estação de Alta Velocidade de Braga, procurou-se garantir a proximidade da estação ao centro da cidade
de Braga e a possibilidade de articulação com a restante rede de transportes em torno da mesma, garantindo,
igualmente, uma diminuta interferência com núcleos urbanos consolidados. Os factores associados à orografia e
a densa ocupação humana na envolvente de Braga foram os factores que mais condicionaram e tornaram
complexa a implementação de uma solução para a localização desta estação. Saliente-se que foram ensaiadas
diversas soluções que equacionaram a implementação da nova estação de alta velocidade na zona da actual
estação ferroviária ou na zona mais central de Braga, que se revelaram não ser viáveis do ponto de vista
técnico, económico e ambiental (somente soluções em que se equacionam túneis extensos e estações
enterradas se mostraram capazes de cumprir determinados critérios geométricos associados a esta linha de alta
velocidade; mesmo assim, todas estas soluções implicavam elevados impactes ao nível do tecido urbano na
zona central de Braga).

A solução adoptada na NTSC e que foi posteriormente viabilizada a uma escala 1:5000, no presente Estudo
Prévio, convergiu para uma localização para a estação de alta velocidade distando cerca de 1,5 km da actual
estação convencional, sem restrições relativamente à generalidade dos requisitos técnicos exigidos para esta
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linha mista de alta velocidade, permitindo a articulação com a rede rodoviária, situando-se esta muito perto de
várias vias de alta capacidade (A3/IP1, A11/IC14, A11/IP9) podendo-se estabelecer, com muita facilidade, uma
ligação rápida com cidades como Guimarães, Barcelos ou Santo Tirso. Ao nível local esta solução permite uma
articulação privilegiada com uma circular prevista já pela Câmara Municipal de Braga no seu PDM e por último,
a articulação entre a estação preconizada e o Ramal de Braga e o consequente atravessamento do vale do
Cávado são assegurados, mantendo-se a generalidade dos parâmetros geométricos associados a esta linha de
alta velocidade.

Os estudos elaborados no âmbito da NTSC permitiram concluir que os corredores estudados cumprem e dão
resposta às restrições e objectivos de base, nomeadamente o tempo máximo de percurso de 60 minutos e o
faseamento construtivo previsto, assim como potenciam a introdução de futuras zonas de estação, articulação
com plataformas logísticas (caso de Valença) ou de articulação com a rede convencional (ramal de Braga).

No fim do processo de selecção de alternativas de traçado, foram definidas três alternativas que cobrem
individualmente a globalidade dos cerca de 70 km de extensão definidos entre o ponto de arranque e o ponto
terminal do Lote 1B, considerando-se que as várias alternativas são ambientalmente viáveis e equivalentes,
embora se considere que os corredores Oeste na zona de Ponte de Lima, pela proximidade da zona de
Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos apresentem uma sensibilidade ecológica
acrescida.

Enquadramento Internacional do Traçado – Nota Técnica de Travessia do rio Minho.
De forma a assegurar a articulação técnica e ambiental, incluindo a continuidade e simultânea salvaguarda dos
valores e objectivos de planeamento e de áreas sensíveis existentes em cada um dos países, foi produzido um
documento conjunto, Nota Técnica do Rio Minho, desenvolvida em conjunto pelos projectistas, SENER (lado
espanhol) e GEG/Intecsa (lado Português), no âmbito do AVEP- Alta Velocidade Espanha – Portugal, que
corresponde ao Anexo I do EIA.

Refere-se nesta Nota Técnica, relativamente aos Estudos e Antecedentes em território Português, que a RAVE
reavaliou os Estudos efectuados, com vista a dar cumprimento aos objectivos entretanto acordados com o
Estado Espanhol, em termos de requisitos e parâmetros a respeitar na concepção da infra-estrutura ferroviária,
sendo de destacar, a este respeito, o seguinte:
Tempo de percurso, na ligação directa entre Porto e Vigo, na ordem de 60 minutos, aspecto essencial para
conferir a necessária competitividade ao serviço ferroviário de Alta Velocidade, para que se possam
conquistar importantes quotas de mercado.
Entrada em exploração até ao final do ano de 2013, meta definida de forma realista face ao estágio de
desenvolvimento do projecto de um e outro lado da fronteira.
Tráfego de passageiros e de mercadorias, o que, para além de facilitar a circulação de pessoas, estimula
trocas comerciais entre os dois países e potencia a articulação dos seus sistemas logísticos enquanto
favorece a intermodalidade.

Ainda, tendo em consideração, por um lado, que do ponto de vista de traçado as alternativas estudadas são
altamente penalizadas, em termos de pendentes e de obras de arte especiais (túneis e viadutos) e,
consequentemente, em termos de custos de investimento, pelas difíceis características orográficas e de
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ocupação do território a atravessar e, por outro, os importantes investimentos que a Rede Ferroviária Nacional
– REFER, E.P. executou recentemente na Linha do Minho, entre Campanhã e Nine e no Ramal de Braga, os
estudos passaram a contemplar um calendário de faseamento construtivo, com vista a atingir os objectivos
antes identificados, que assenta na execução, numa primeira fase, da nova ligação entre Braga e Valença,
sendo a ligação entre o Porto e Braga assegurada pela Linha do Minho e pelo Ramal de Braga.

Relativamente aos antecedentes do lado espanhol foram enumerados os vários Estudos e Projectos já
efectuados tendo-se em último lugar feito referência no âmbito do “Estudo Informativo do Projecto do Eixo
Atlântico de Alta Velocidade Troço Fronteira Portuguesa-Porriño”, a que já foram entregues as Memórias
Resumo de Impacto Ambiental do Estudo Informativo do Eixo Atlântico de Alta Velocidade troço Guillarei-

Fronteira Portuguesa e Estudo Informativo da nova linha de alta velocidade Ourense a Vigo (pelo Minho), que
conformam a totalidade do troço objecto do citado Estudo.

Saliente-se que já foi efectuada consulta transfronteiriça do Estudo Informativo do “Projecto do Eixo Atlântico
de Alta Velocidade, Troço Porriño – Vigo”.

Considerou-se, assim, no EIA que o corredor de avaliação encontrado para o atravessamento do Sitio do Rio
Minho é aquele que melhor responde à conjugação de um conjunto de factores, de ordem estratégica,
funcional, técnica e não apenas ambiental. Com efeito, dos factores enunciados referem-se a articulação à
Plataforma Logística de Valença e a futura Estação de Valença, a localizar necessariamente a norte da
Plataforma Logística e que constituem pontos obrigatórios de passagem de qualquer traçado que se venha a
desenvolver.
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4. OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO
4.1. Objectivos e Justificação do Projecto

Salientam-se, neste capítulo, os principais aspectos mencionados no EIA sobre os objectivos, justificação e
descrição do projecto.

No EIA, o Lote 1B, por se inserir no eixo Porto-Vigo da Rede Nacional de Alta Velocidade, é enquadrado num
âmbito mais vasto de abordagem, nomeadamente no âmbito da Politica de Transportes Europeia e Nacional.

A política da União Europeia tem sido de apoio ao desenvolvimento do caminho-de-ferro, tendo como objectivo
a criação progressiva de um espaço ferroviário europeu integrado, com garantia de acesso a todos os
operadores. Este apoio tem sido perceptível, nomeadamente através da:
Estratégia delineada para a política europeia de transportes presente no Livro Branco “Política Europeia de
Transportes rumo a 2010: a hora das opções”, de 2001 (“Livro Branco”), na qual ressalta uma clara aposta
no caminho-de-ferro, materializada através do desenvolvimento de uma rede interoperável no espaço
comunitário, na qual se integra a Alta Velocidade (AV), com serviços competitivos capazes de conquistar
importantes sectores de mercado e favorecendo a sustentabilidade dos modelos de desenvolvimento.
Orientação clara do programa da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) a favor dos modos não
rodoviários e das infra-estruturas intermodais.
Reforma ferroviária da União Europeia visando, essencialmente, a criação progressiva de um espaço
ferroviário europeu.

Com base na proposta da Comissão Europeia, resultante do trabalho realizado por um Grupo de Alto Nível
sobre a Rede Transeuropeia de Transportes, no âmbito do Programa Quick-Start, foi aprovada pelo Parlamento
Europeu e pelo Conselho, através da Decisão nº 884/2004/CE, em 29 de Abril, um conjunto de 30 projectos
prioritários das Redes Transeuropeias, a que é atribuída a "Declaração de Interesse Europeu" e dos quais se
salienta:
Projecto Prioritário nº 19 - "Interoperabilidade Ferroviária de AV na Península Ibérica", onde se inclui a
ligação Porto – Vigo. A diferença de bitolas entre as redes ferroviárias da Península Ibérica e o resto da
União Europeia continua a ser um grande obstáculo para o funcionamento eficiente do transporte
ferroviário da Europa, pelo que a implementação deste projecto envolve a construção de novas linhas
assim como a instalação de bitola dupla de terceiro carril ou de aparelhos de mudança de via
(intercambiadores) nas redes ferroviária de alta velocidade de Espanha e Portugal, a fim de as tornar
completamente interoperáveis com o resto da rede ferroviária transeuropeia.
Projecto Nº 8 – “Eixo Multimodal Portugal /Espanha-Europa”, no qual, também, se inclui a ligação Porto –
Vigo. Este projecto irá reforçar três corredores multimodais ligando Portugal e Espanha, contribuindo para
ligar os dois países com o resto da Europa. Inclui projectos para melhorar as rotas em toda a fronteira
hispano-portuguesa, ligando cidades espanholas tais como Valladolid, Sevilha, Vigo e La Coruña, com
Portugal e os principais portos e aeroportos e os grandes centros urbanos de Porto e Lisboa, em particular.
Irá, igualmente, complementar as já existentes rotas ferroviárias, rodoviárias, marítimas e aéreas, a oeste
da península Ibérica, e irá ligar as principais secções de Portugal e Espanha da rede transeuropeia de
transportes.
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Enquadramento na Política Nacional de Transportes
No intuito de definir orientações estratégicas para o sector ferroviário, articuladas com as directrizes
prosseguidas em outras áreas da política nacional, referem-se alguns dos Instrumentos de Política Nacional
(IPN), os quais se descrevem sumariamente, identificando-se em que medida influenciam as orientações
estratégicas para o Sector Ferroviário Nacional.
A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2005-2015), apresentada em Janeiro de
2005, que enquadra estrategicamente as políticas de desenvolvimento do país nos próximos anos, no
sentido de “tornar Portugal, no horizonte de 2015, num dos países mais competitivos e atractivos da União
Europeia, num quadro de elevado nível de desenvolvimento económico, social e ambiental e de
responsabilidade social”.
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) - estabelece as estratégias e opções
para o Modelo de Desenvolvimento Territorial até 2025, fazendo a articulação com os principais motores da
competitividade do País e da conectividade internacional, em que todos os sectores sociais e económicos,
nomeadamente a Rede Ferroviária de Alta Velocidade (RAV) são chamados a participar.
A Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas, adoptada por Portugal em 2001 e a Estratégia Nacional
de Adaptação às Alterações Climáticas que contém os princípios e objectivos que irão orientar as políticas a
adoptar no âmbito da problemática das alterações climáticas e que levam ao cumprimento dos
compromissos assumidos.
O Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), aprovado em Agosto de 2006 (Resolução do
Conselho de Ministros n.º 10/2006, de 23 de Agosto), e as suas anteriores versões (PNAC 2001 e 2004),
visa uma intervenção integrada na economia, com o objectivo de reduzir os níveis de emissão dos GEE
(Gases com Efeito de Estufa), e o cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do Protocolo de
Quioto e do acordo de partilha de responsabilidades da UE.O aumento da eficiência energética e ambiental
do transporte de passageiros e mercadorias é, assim, um dos grandes objectivos a atingir pelo sector dos
transportes.
O Portugal Logístico (PL), apresentado em Maio de 2006, materializa a criação de uma Rede Nacional de
Plataformas Logísticas constituída por 11 Plataformas, complementadas com dois Centros de Carga Aérea
no Porto e em Lisboa. Esta rede visa dotar o País de espaços de concentração de actividades logísticas,
estrategicamente localizados relativamente aos principais pólos de consumo e produção, às fronteiras e às
infra-estruturas e redes de transporte portuárias e ferroviárias, em que se inclui a futura RAV. Importa
referir que a Rede Nacional de Plataformas Logísticas, assumindo como vectores estratégicos a
intermodalidade e interoperabilidade, cria as condições para aumentar a quota do transporte de
mercadorias por caminho-de-ferro e por mar, contribuindo para a redução de emissões e, desta forma,
para o cumprimento das metas de Quioto.

O Projecto Nacional de Alta Velocidade
O compromisso de Portugal para o desenvolvimento da RAV é um compromisso que se tem vindo a consolidar
desde o início da década de 90, quando se iniciaram os primeiros estudos. Com efeito, Portugal vinculou-se
sucessivamente a este compromisso em três Cimeiras Luso-Espanholas: a XIXª realizada em Novembro de 2003
na Figueira da Foz, a XXª realizada em Outubro de 2004 em Santiago de Compostela e, em Novembro de 2005,
a XXIª Cimeira realizada em Évora. Com efeito, a formalização da decisão política de implantar uma rede
ferroviária de Alta Velocidade ibérica coerente e que, integrada nas Redes Transeuropeias de Transportes,
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permita o máximo desenvolvimento das várias regiões abrangidas teve lugar na Cimeira da Figueira da Foz, em
que foi acordada a viabilização conjunta de quatro ligações transfronteiriças entre Portugal e Espanha, em Alta
Velocidade e definidos os pontos de ligação à fronteira:
Porto – Vigo.
Aveiro – Salamanca.
Lisboa - Madrid (via Badajoz).
Faro – Huelva.

O eixo Porto-Vigo, com paragens em território Nacional no Porto, na estação de Campanhã, no aeroporto de Sá
Carneiro, em Braga e Valença, faz parte do Eixo Atlântico de alta velocidade Lisboa – A Corunã, e servirá tanto
tráfegos internacionais (Espanha-Portugal), como tráfegos regionais (internos em cada país) de mercadorias e
passageiros.

Em termos de concretização do Projecto RAV, o Governo Português definiu como prioritários os Eixos
internacionais Lisboa-Madrid e Porto-Vigo e o eixo que consolida a fachada atlântica Lisboa-Porto, assumindo
como datas objectivo para a sua entrada em serviço 2013, para os eixos internacionais e 2015 para o eixo
nacional.

A prioridade atribuída a estas ligações baseou-se na necessidade de garantir, na ligação entre as duas principais
áreas metropolitanas e entre estas e Madrid, tempos de percurso e padrões de mobilidade e de competitividade
equivalentes aos alcançados nos principais eixos económicos europeus, em que existem ofertas de serviços
ferroviários de alta qualidade, sendo que a sua concretização é determinante para a integração de Portugal na
rede ferroviária europeia, criando as condições necessárias para aumentar a competitividade das regiões de
maior densidade populacional e geradoras de maior riqueza no espaço Ibérico e Europeu.

Objectivos e Justificação do Eixo
A natureza estruturante e mobilizadora desta infra-estrutura representa benefícios para Portugal ao nível da
rede transeuropeia, atendendo a que permite completar o eixo atlântico e assumirá um papel fundamental no
desenvolvimento económico e social de Portugal, tanto no transporte de passageiros como de mercadorias,
além de potenciar o papel dos portos portugueses no espaço ibérico. Efectivamente os grandes objectivos da
Ligação Porto-Vigo em Portugal passam pela:
Materialização do Eixo Atlântico de Alta Velocidade (Lisboa-Porto-Vigo-A Coruña), potenciando a mobilidade
e o desenvolvimento económico da região Norte de Portugal.
Melhoria das ligações internas, incluindo soluções que passem por Braga.
Garantia do posicionamento estratégico do Aeroporto Sá Carneiro como principal plataforma aeroportuária
do Norte Peninsular.
Garantia da articulação com a futura Plataforma Logística de Valença, por possibilitar a articulação com a
rede Ferroviária Convencional em particular no Porto, em Campanhã, em Braga e em Valença.
Garantia de tempos de deslocação competitivos face ao transporte rodoviário entre Porto e Vigo e entre
Porto e A Coruña.

Os compromissos do Governo para com Portugal no que respeita à Alta Velocidade foram tornados públicos a
13 de Dezembro de 2005, aquando da apresentação pública do Projecto de Alta Velocidade, tendo ficado
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definidas as Orientações para a concretização da rede de alta velocidade em Portugal, entre as quais se incluía
a ligação Porto – Vigo.

A ligação Porto - Vigo, deverá ser concluída até ao final do ano 2013 e será concebida para uma utilização
mista, apta para o transporte de passageiros e de mercadorias, em bitola europeia, tendo em vista o reforço do
papel de Portugal nas grandes cadeias de transporte de mercadorias que ligam a Europa aos restantes
continentes, pois assegura a ligação entre a zona norte de Portugal com Espanha e de ambas com a Europa,
esperando-se igualmente que aumente a eficiência do sistema de transportes na zona norte.

No caso desta ligação estão previstas estações em território Português, no Porto (Campanhã), no Aeroporto Sá
Carneiro, em Braga e Valença.

Encontra-se fixado o objectivo de percurso na ordem dos 60 minutos na ligação directa de passageiros entre o
Porto e Vigo. Para atingir esse objectivo temporal será utilizada uma velocidade de projecto máxima da ordem
dos 250 km/h e de 120km/h de velocidade mínima. De notar que o tempo de percurso na ligação directa por
auto-estrada, cumprindo os limites de velocidade, é de 1h30m.

De acordo com as projecções realizadas em 2004 pela Sener/Ferconsult (Jul 2004), a procura para a ligação
ferroviária de alta velocidade entre Porto e Vigo está estimada em cerca de 3,7 milhões de passageiros, para
um ano horizonte de referência de 2029. Neste contexto e no que diz respeito às deslocações de passageiros
no corredor Porto - Vigo, a quota de mercado do caminho-de-ferro passaria de 9% para, aproximadamente,
16% (10% para a AV e 6% para a ferrovia convencional). No que respeita às projecções de procura para o
tráfego de mercadorias por caminho-de-ferro, estima-se que o mesmo deverá atingir cerca de 170.000
toneladas neste corredor.

O traçado previsto para a Alta Velocidade no troço Braga - Valença, permite, numa estratégia de coesão da
rede, a articulação, com a plataforma logística multimodal (rodo-ferroviária) prevista de Valença (Plataforma
transfronteiriça). Esta plataforma de média dimensão, localizada na proximidade da Estação de Valença, deverá
servir de apoio à Região Norte e ao Sul da Galiza, procurando dinamizar a actividade económica do Minho,
através da captação de investimento português e galego e da dinamização da indústria local, facilitando a
distribuição da sua produção bem como alargar o hinterland do Porto de Leixões a toda a região Nordeste da
Península Ibérica e contribuir para reordenar plataformas e tráfegos da região através do potenciamento do
modo ferroviário.

Tendo por objectivo assegurar a ligação nacional Porto – Valença, no final de 2013, em estrito cumprimento
com os compromissos assumidos com Espanha para a continuidade do serviço até Vigo, a execução deste eixo
foi planeada em duas fases. Efectivamente, de acordo com o definido nas Orientações Estratégicas para o
Sector Ferroviário (MOPTC, 2006):
A concretização do eixo Porto – Vigo, será assegurada, numa primeira fase, pela actual infra-estrutura
ferroviária convencional Porto – Nine – Braga, valorizada por intervenções a empreender no troço Contumil
– Ermesinde e em Trofa e completada por um novo troço a construir de raiz de Braga até Valença.
Este novo troço Braga – Valença será executado com travessas polivalentes acautelando a posterior
mudança de bitola que venha a ser decidida realizar com as autoridades espanholas.
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Em momento posterior, numa segunda fase, será concretizado o novo traçado entre Porto (Aeroporto Sá
Carneiro) e Braga – cuja reserva do espaço canal estará garantida.

Objectivos e Justificação da 1ª fase do Eixo Porto-Vigo
A opção do faseamento construtivo assentou nas difíceis características orográficas e de ocupação do território
a atravessar entre o Porto e Braga, cujos traçados se encontram ainda definidos preliminarmente a nível de
estudo de viabilidade. Por outro lado, foram também tidos em consideração os importantes investimentos que a
REFER executou recentemente na Linha do Minho, entre Campanhã e Nine e no Ramal de Braga.

A conjugação do troço agora em apreciação (Lote 1B - Braga/Valença) com a rede convencional existente,
melhorada entre o Porto e Braga possibilita um serviço entre o Porto (Campanhã) e Vigo com um tempo de
percurso de cerca de 1hora, em serviço directo, e de 1h10m com paragem em Braga, o que o torna competitivo
justificando a antecipação de entrada em funcionamento deste serviço.

Refira-se que a opção pelo faseamento construtivo implicou que seja apenas considerada uma solução para a
articulação entre o Ramal de Braga e a futura Estação de alta velocidade em Braga, de modo a garantir-se a
continuidade da circulação entre o Porto e Valença.

Externalidades Associadas à RAV no Eixo Porto-Vigo
Os valores dos benefícios ambientais esperados com a entrada em funcionamento do Eixo Porto-Vigo, onde o
Lote 1B se insere, foram calculados com base numa procura estimada de passageiros de cerca de 3,7 milhões
de passageiros/ano, e cerca de 170 000 toneladas/ano de mercadorias, neste Eixo, e para o ano 2029.

Os benefícios esperados da implementação do Eixo Porto – Vigo em AV, para o ano 2029 (Milhares de €)
Tráfego de Passageiros e Transporte de Mercadorias/Valorização (preços de 2003) – 2029, são:
Poupança de tempo – 23 121.
Redução de acidentes – 5 927.
Melhoria da qualidade ambiental – 16 670.
Benefícios Totais – 45 718.

4.2. Descrição do Projecto

No anexo II encontra-se o Esboço Corográfico do projecto.

Principais características:
Tráfego Misto – passageiros e mercadorias.
Velocidade máxima de projecto – 250km/h.
Tráfego exclusivo de passageiros – velocidade mínima de 160km/h.
Tráfego Misto – velocidade mínima de 120 km/h.
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Localização, Extensão e Alternativas
O projecto localiza-se na Região Norte de Portugal Continental, nos concelhos de Braga, Vila Verde, Valença,
Ponte de Lima, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura.

O Lote 1B em avaliação é antecedido pelo Lote 1A – Porto (Aeroporto Francisco Sá Carneiro) / Braga e termina
na Fronteira Portuguesa, no Rio Minho onde se ligará ao troço Espanhol – Eixo Atlântico de Alta Velocidade,
Tramo Fronteira Portuguesa – Porrinõ.

O Lote 1B inicia-se sobre a actual plataforma do Ramal de Braga, no lugar de Quintais de Baixo, imediatamente
antes da Estação de Tadim e termina em Valença, no rio Minho. A extensão total do projecto está
compreendida entre 68,574km e 71,477km, dependendo da alternativa.

Descrição das soluções de traçado
O corredor Nascente, designado por Alternativa A, desenvolve-se, na generalidade, no corredor da actual A3,
no trecho a sul de Ponte de Lima, atravessando o rio Lima na proximidade da actual Ponte daquela AutoEstrada.

O corredor Poente, designado por Alternativa B, desenvolve-se em áreas com uma orografia mais favorável,
contornando já na margem sul do Rio Lima o aglomerado da Correlhã, por poente. Também por poente e como
já referido, situa-se próximo da Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e de S. Pedro de Arcos, também
integrada na Rede Natura 2000 (Sítio de Importância Comunitária Rio Lima), na margem Norte daquele rio.

As Alternativas A e B coincidem nos pontos iniciais em planta, perfil e rumo e terminam em dois pontos
distintos junto à fronteira portuguesa. Estes pontos encontram-se compatibilizados com o final e o início dos
traçados dos lotes adjacentes (Lote 1A entre Porto e Braga e Eixo Atlântico de Alta Velocidade – Tramo
Fronteira Portuguesa-Porrinõ).

Tendo em consideração os pontos de interligação intermédios cada alternativa divide-se em quatro Tramos
independentes, os quais se podem combinar entre si, dando lugar a 16 diferentes soluções de traçado.

Apresenta-se de seguida as soluções de traçado e respectiva extensão:
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Fonte:EIA
Traçado em Planta:
Raio horizontal mínimo (m): normal: 3 700; limite: 3 250; excepcional: 3 050.
Comprimento de transição (m): normal: 220; limite: 205; excepcional: 175.
Comprimento mínimo de alinhamento recto e curvas circulares (m): normal: 250; limite: 170; excepcional:
125.

Traçado em Perfil Longitudinal:
Variação longitudinal máxima (‰): normal: 12.5; limite: 15.0; excepcional: 18.0.
Raio vertical mínimo (m): normal: 22 000; limite: 22 000; Excepcional: 11 000.

Perfil Transversal Tipo
Trata-se de uma via dupla cujo perfil transversal tipo tem as seguintes características geométricas:
•

Distância entre eixos: 4,70 m.

•

Distância entre eixos e os limites da plataforma de via: 4,65 m.

•

Distância entre a via geral e a via desviada: 8,00 m.

•

Largura da plataforma: 14,00m.

•

Inclinação transversal: 5,0 % a duas águas.

•

Bitola europeia: 1,435 m.

Instalações Especiais
Estação de Braga:
Localiza-se sensivelmente entre o km 6+500 e 7+500, numa localização comum às duas alternativas.
Alinhamentos em recta tanto em planta como em alçado.
Extensão mínima em planta: 1 000 m.
Inclinação máxima em perfil longitudinal: 2‰.
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Distância entre o eixo da via principal e o de estacionamento: 8,00 m.
Cais exteriores de 430 m de extensão.
Ramais de manobra de 500 m de extensão.

Estação de Valença:
Localiza-se sensivelmente entre o km 64+200 e 64+700 da Alternativa B e 67+200 e 67+700 da
Alternativa A.
Alinhamentos em recta tanto em planta como em alçado.
Extensão mínima em planta: 1 000 m.
Inclinação máxima em perfil longitudinal: 2‰.
Distância entre o eixo da via principal e o de estacionamento: 8,00 m.
Cais exteriores de 430 m de extensão.

Instalações de Apoio à construção:
Está prevista a instalação de um Posto de Ultrapassagem e Estacionamento de Comboios (PUEC) em cada uma
das Alternativas estudadas, no Concelho de Ponte de Lima. Este PUEC apresenta:
um alinhamento de 2‰ de inclinação;
alinhamentos em recta tanto em planta como em alçado;
desvios nas entradas, velocidade no ramo directo 250 km/hora e velocidade no ramo desviado 160
km/hora.

Superestrutura de Via e Catenária:
Balastro: Nos trechos referentes às terraplenagens o balastro terá uma espessura de 35 cm sob a face
inferior da travessa, tomando como referência a prumada do carril.
Travessas: As travessas a instalar na linha de alta velocidade serão do tipo monobloco em betão pré
esforçado para bitola internacional (1.435 mm) e carril UIC 60. A distância entre dois eixos de travessas
contíguas será de 0,6 metros.
Carril: O carril a aplicar é do tipo UIC60, sendo constituído por aço carbono.
Catenária: A solução considerada para a Alta Velocidade contempla uma catenária apta para as velocidades
que se praticam neste troço (até 250 km/h), alimentada a 2 x 25 kV em corrente alterna e 50 Hz, a partir
das subestações a implantar, adjacentes à linha, e a partir dos centros de auto-transformação previstos
(posto transformador). A distância entre o eixo da via e o eixo dos postes da catenária é de 3,30 m. A altura
do fio de contacto é de 5,30 m.
A localização prevista para a subestação, que ocupa uma área de cerca de 0,5 ha, para as várias alternativas de
traçado em estudo, é a seguinte:
Alternativa A (Tramo A2) - PK 35+500 a 36+000.
Alternativa B - (Tramo B2) - PK 33+500 a 34+000.

Obras de Arte
Pontes e Viadutos:
Foram classificadas como obras de arte especiais as que apresentam um desenvolvimento superior a 60m.
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Apresenta-se de seguida a localização e extensão dos viadutos para os diferentes Tramos da Alternativa A:
Tramo
A1

A2

A3

A4

Viaduto

Pk Início

Pk Fim

Comprimento (m)

Viaduto 1 - Rio Mau

9+640

9+970

330

Viaduto 2 – Rio
Cávado

11+430

13+950

2520

Viaduto 3 – Rio
Neiva

23+500

23+620

120

Viaduto 4 - Outeiro

28+540

28+745

205

Viaduto 5 – Rio
Lima

33+773,5

35+393,5

1620

Viaduto 6 – Rio
Labruja

39+648

40+662

1014

Viaduto 7 – Rio
Coura

49+999

50+278

279

Viaduto 8 Reguengo

55+950

56+250

300

Viaduto 9 – Ribeira
de Boriz

57+245

58+274

1020

Viaduto Rio Minho

66+750

68+429

1679

Fonte: EIA
E a localização e extensão dos viadutos para os diferentes Tramos da Alternativa B:
Tramo
B1

B2

B3

B4

Viaduto

Pk Início

Pk Fim

Comprimento (m)

Viaduto 1 - Rio Mau

9+640

9+970

330

Viaduto 2 – Rio
Cávado

11+430

13+950

2520

Viaduto 3 – Ponte
de Leiras

17+435

19+373

1938

Viaduto 4 – Rio
Neiva

20+611,5

21+451,5

840

Viaduto - Ribeira
dos Pombarinhos

25+297

25+427

130

Viaduto 6 – Rio
Lima

33+940

36+788

2848

Viaduto 7 – Ribeira
do Moinho Velho

41+370

41+481

111

Viaduto 8 – da
Cabração

43+212

44+352

1140

Viaduto 9 – Vale da
Bouça

45+200

45+500

300

Viaduto 10 – Ribeiro
do Formigoso

46+007

46+149

72

Viaduto 11 – Rio
Coura

52+653

52+932

279

Viaduto 12 – Ribeira
do Bogalheiro

58+100

59+084

984

Viaduto 13 – Ribeira
de Boriz

59+540

60+940

1400

69+790

71+471

1681

Viaduto Rio Minho

Fonte: EIA
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Túneis
Apresenta-se de seguida a localização e características base dos túneis por Tramo para a Alternativa A:
Tramo

Túnel

Nome

Pk Início

Pk Final

Comprimento
(m)

A1

A2

A3

Recobrimento
min.

Recobrimento
máx.

T1-A

C&C

3+200

3+350

150

1,7

3,8

T2-A

Túnel de
Braga

3+598

5+841

2243

17,0

74,0

T3-A

Túnel de
Marrancos

20+737

22+240

1503

16,6

72,8

T4-A

C&C

22+240

22+500

260

2,4

25,3

T5-A

Túnel Souto
de Rei

24+597

27+600

3003

9,0

115,2

T6-A

C&C

29+800

30+000

200

5,5

11,4

T7-A

Túnel
Forneros

31+334

32+645

1311

13,9

87,1

T8-A

C&C

37+150

37+350

200

0,0

0,6

T9-A

Túnel do
Espinheiro

41+103

45+658

4555

17,1

133,6

T10-A

C&C

48+650

48+850

200

1,2

5,2

T11-A

Túnel do
Coussorado

52+717

54+966

2249

15,9

44,2

T12-A

C&C

61+550

61+700

150

0,0

1,1

Recobrimento
min.

Recobrimento
máx.

Fonte: EIA

E a localização e características base dos túneis por Tramo para a Alternativa B:
Tramo

Túnel

Nome

Pk Início

Pk Final

Comprimento
(m)

B1

B2

B3

T1-B

C&C

3+200

3+350

150

1,7

3,8

T2- B

Túnel de
Braga

3+598

5+841

2243

17,0

74,0

T3- B

Túnel de
Escariz

20+010

20+441

431

16,7

66,9

T4- B

Túnel do
Freixo

24+450

24+737

287

14,9

26,6

T5- B

Túnel do
Paço

25+754

26+239

485

16,7

40,3

T6- B

Túnel de
Reborido

28+637

30+400

1763

15,7

161,4

T7- B

Túnel de
Cabração

46+387

50+452

4065

12,

145,7

T8- B

C&C

51+300

51+500

200

0,0

4,9

T9- B

Túnel do
Coussorado

54+654

57+620

2966

12,9

103,1

T10- B

C&C

64+550

64+700

150

0,0

1,0

Fonte: EIA
As técnicas construtivas previstas são:
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Túnel mineiro - túnel construído integralmente em profundidade, pelo que as implicações à superfície
apenas se registam nos emboquilhamentos e num ou outro ponto de menor recobrimento que permita
assegurar uma nova frente de obra e/ou um acesso/ligação de apoio à exploração. Recorrer-se-á, na
generalidade dos casos, à execução de túneis mineiros pelo método "New Austrian Tunnelling Method",
vulgarmente designado por NATM, que respeita à realização do mesmo por métodos tradicionais, contudo
com recurso a uma faseamento e organização da escavação específico.
Céu aberto (cut&cover) - túnel de pequena profundidade que pode ser construído a partir da superfície
procedendo-se à sua materialização em “situ” fechando-se a zona superficial após a conclusão do mesmo.

Terraplenagens:
Estão previstos os seguintes movimentos de terras, para ambas as alternativas, por Tramo:
Desmatação

Tramo A1

Tramo A2

Tramo A3

Tramo A4

Tramo B1

Tramo B2

Tramo B3

Tramo B4

518 254

1129 997

666 087

18 750

576 095

1169 000

614 023

18 750

254 023

469 797

263 421

5 625

282 869

510 217

243 025

5 625

178 548

350 985

202 342

3 200

176 147

380 658

206 285

3 200

186 025

287 162

83 899

0

174 494

383 360

32 040

0

79 139

155 653

90 580

1 450

78 085

168 759

92 461

1 450

1725 295

8293 929

3400 776

10 000

2675 529

7206 384

3954 317

10 000

1862 849

2697 626

1402 856

19 800

1780 499

4242 769

891 609

19 800

-316 101

45 318

1795 579

-13 000

718 883

2582 957

2856 424

-13 000

2

(m )
Decapagem
(m3)
Coroamento
3

(m )
Saneamento
3

(m )
Subbalastro
(m3)
Escavação
(m3)
Aterro
3

(m )
Balanço
Geral (m3)

Fonte: EIA
Restabelecimentos:
Para o restabelecimento dos caminhos e estradas interceptadas estão previstas obras de arte correntes onde se
incluem Passagens Superiores (PS), Passagens Agrícolas (PA) e Passagens Inferiores (PI). Dado o elevado
número em causa não são as mesmas aqui referidas, podendo ser consultadas no EIA/EP.

Drenagem:
Nos estudos de Hidrologia e Drenagem considerou-se, para avaliar o caudal de cheia de dimensionamento, o
período de retorno mínimo de 100 anos, que respeita as indicações do Instituto da Água para o
dimensionamento de aquedutos.

Por regra foi previsto o atravessamento de linhas de água em viaduto quando os caudais estimados de acordo
com os critérios anteriormente indicado foram superiores a 40 m³/s, muito embora tenham sido igualmente
previstos viadutos, por motivos de terraplenagem, para intersecções em que os caudais estimados foram
superiores a 20 m³/s.
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Obras Acessórias e Complementares:
Caminhos paralelos – Sendo necessário garantir um acesso de serviço à linha de alta velocidade por parte
de veículos e pessoal de exploração e também com o intuito de garantir acesso às propriedades afectadas
pela futura via-férrea, considerou-se a existência de caminhos paralelos ao longo de toda a via, de um dos
lados da mesma, quando não exista outro caminho público. Para a rede de Caminhos Paralelos a definir na
fase de Projecto de Execução, prevê-se que o perfil tipo a adoptar, bem como a estrutura do pavimento
seja idêntica à apresentada para a reposição de caminhos rurais, ou seja, composto por uma plataforma de
5,00 m de largura.
Vedações – A implantação da vedação, prevista para ambos os lados da linha férrea, deverá ser colocada
de 3 a 8 m a partir do limite exterior da saia de terraplenagem, consoante fique do lado do caminho
paralelo ou do lado oposto ao mesmo.
Tipologia I:
Os painéis de rede serão em aço de boa qualidade e rigidez e terão aproximadamente 1,55 m de
altura e 2,50 m de comprimento, sendo devidamente electrossoldadas em malha rectangular com
200x50 mm. Serão incluídas, cada três malhas, nervuras horizontais de reforço em malha 100x50
mm com um varão horizontal intermédio.
Os painéis serão constituídos por varões verticais e horizontais com 5 mm de diâmetro, sendo os
painéis aplicados para que os varões horizontais fiquem do lado interior do recinto a proteger.
No lado superior os painéis terão pontas defensivas com aproximadamente 30 mm de altura.
Tipologia II:
A rede será fornecida em rolos de 25 m de comprimento, sendo constituída por aço e terá uma
altura compreendida entre 1,50 m e 1,60 m, apresentado uma malha quadrada com
aproximadamente 50x50 mm.
A rede será constituída por arames verticais e horizontais com 2,5 mm de diâmetro mínimo
devidamente electrosoldados, sendo o rolo posicionado para que os varões horizontais fiquem do
lado interior do recinto a proteger. No lado superior a rede terá pontas defensivas com
aproximadamente 25 mm de altura.

Vedação de Plena via em zona Rural - O tipo de vedação proposto é formado por uma malha
rectangular, fixa a postes de madeira, com 1,60 m de altura acima do solo, e uma fiada de arame
farpado de Ø1,70 mm aplicada ao nível da segunda fiada a contar do topo, de alta resistência.
Vedações em Estações e PEUC - As vedações em Estações e PUEC terão uma altura total de 2,10 m, sendo
aplicadas sobre murete de betão armado com uma altura de 0,40 m acima do pavimento. Para além das
vedações, prevê-se a colocação de Portões de emergência e acesso, às instalações ferroviárias existentes
ao longo da via-férrea e à plataforma ferroviária, em número, locais e dimensão suficientes, que permitam
a manutenção da infra-estrutura ferroviária e eficazes acções de socorro.

Estaleiros
Foi elaborada cartografia com as condicionantes à localização de estaleiros, tendo-se considerado como:

Áreas Interditas - onde não deverão ser instalados estaleiros:
Áreas com valor para a conservação da natureza submetidas a regime nacional e europeu, nomeadamente
áreas protegidas, ZPE ou sítios de rede natura, referindo-se no caso presente o SIC Rio Lima e o SIC Rio
Minho.
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Áreas classificadas ao abrigo dos regimes das reservas Agrícola e Ecológica Nacionais (RAN e/ou REN),
vegetação relevante, nomeadamente galerias ripícolas, carvalhal, zonas húmidas.
Sítios patrimoniais classificados.
Margens das linhas de água.
Captações de água e respectivos perímetros de protecção.
Áreas de regadio integradas nos Aproveitamento(s) Hidroagrícola(s).

Áreas Condicionadas - onde poderão ser localizados estaleiros que possuam impacte pouco significativo no
ambiente:
Serão acauteladas as zonas urbanas, incluindo as suas imediações, no que respeita a ruído, circulação na
rede viária, equipamentos e outros usos nefastos, entre outros.
Recursos Minerais.
Restante património, que não os sítios patrimoniais classificados.

Tráfego:
São os seguintes os valores de tráfego previsto para 2029:
Tipologia das Composições de
AV

Número de Comboios por dia (2 sentidos)
Período Diurno

Período Entardecer

Período Nocturno

(7h às 20h)

(20h às 23h)

(23h às 7h)

Passageiros

12

3

1

Mercadorias

2

-

-

Fonte:EIA
No troço Braga-Valença, o tráfego a considerar será de 9 circulações por período do dia por sentido (18 nos
dois sentidos), dos quais:
8 Comboios de passageiros por dia e por sentido (16 nos dois sentidos).
1 Comboio de mercadorias por dia e por sentido (2 nos dois sentidos).

Área Total a Expropriar:
A área a expropriar foi definida considerando o espaço necessário aos aterros e escavações, definidos pelas
saias dos mesmos, tendo em consideração o estudo de traçado e as medidas mitigadoras propostas (nalgumas
situações acrescentou-se uma faixa paralela com 8 m de largura).

As áreas a expropriar são as seguintes de acordo com as tipologias dos espaços ocupados:
Classes de Espaço

Alternativa A (m2)

Alternativa B (m2)

Urbano de Alto Valor

131 170

119 196

Urbano Médio Valor

161 776

147 008

Urbano Baixo Valor

144 287

131 115

Urbano Industrial

89 028

97 497

Urbanizável Industrial

75 388

44 929

Não Urbanizável Alto Valor

511 120

429 298

Não Urbanizável Médio Valor

1 134 614

1 143 398

Não Urbanizável Baixo Valor

1 914 087

2 051 980

Fonte:EIA
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Investimento:
Referem-se, de seguida os valores do Investimento por Solução:
Solução de Traçado

Valor Total do Investimento (Euro)

Solução 1

1. 206.536.684,83

Solução 2

1.120.835.578,39

Solução 3

1.079.251.699,55

Solução 4

1.251.466.226,63

Solução 5

1.124.181.241,37

Solução 6

1.075.906.036,59

Solução 7

1.203.153.021,85

Solução 8

1.248.082.563,65

Solução 9

1.205.645.684,83

Solução 10

1.119.944.578,39

Solução 11

1.078.360.699,57

Solução 12

1.250.575.226,63

Solução 13

1.123.290.241,37

Solução 14

1.075.015.036,59

Solução 15

1.202.262.021,85

Solução 16

1.247.191.563,65

Fonte: EIA
Programação Temporal:
No que diz respeito à fase de construção, esta terá uma duração de cerca de 2 anos. Será uma construção
faseada, consoante a prioridade estratégica de investimento. Durante a fase de exploração da linha ferroviária,
considerando um ano horizonte de projecto de 2050, apenas se prevê que ocorram operações de manutenção
dos comboios e das próprias linhas. Num horizonte mais amplo, poderão verificar-se beneficiações da linha,
sendo, no entanto, difíceis de definir no tempo. Dada a natureza e o nível de serviço do empreendimento, não é
expectável que se verifique a fase de desactivação da linha ferroviária, num horizonte de projecto de pelo
menos 100 anos.

Projectos Complementares, Subsidiários ou Associados:
Associados – os necessários ao funcionamento pleno do projecto ferroviário de alta velocidade, ou seja,
que se articulam directamente com o presente empreendimento como sejam o restante eixo Porto/Vigo,
seja no território nacional seja ibérico, e a sua integral articulação em rede (p ex. troços, lotes, eixos de
rede de LAV, e Subestações de alimentação da Linha); e o Lote 1A – Troço Aeroporto Sá Carneiro/BragaBarcelos, da Ligação de Alta Velocidade entre Porto e Vigo.
Complementares – correspondem a projectos autónomos que complementam o projecto da rede de AV,
embora a sua não execução não comprometa o respectivo funcionamento e que no presente estudo
correspondem a: Linhas de Alta e Muito Alta Tensão da REN, Estações de Alta Velocidade, nomeadamente
a Estação de Braga e a Estação de Valença, Acessos a Estações da LAV, Interfaces Modais/Terminais,
Parques de Estacionamento associados a Estações da LAV, e Ligações/Interligações da LAV à Linha
ferroviária convencional.
Subsidiários - são projectos autónomos que complementam o projecto da rede ferroviária de alta
velocidade, embora a sua não execução não comprometa o funcionamento da LAV e que incluem
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projectos autónomos associados a eventuais desvios de gasodutos, oleodutos, vias rodoviárias, outras
linhas de caminho de ferro, entre outros.

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública:
Foram identificadas as seguintes tipologias de condicionantes territoriais, servidões ou restrições de utilidade
pública no corredor estudado:
Reserva Ecológica Nacional.
Reserva Agrícola Nacional.
Domínio Público Hídrico (DPH)/Domínio Hídrico (DH).
Áreas classificadas como agrícolas e florestais.
Infra-estruturas de saneamento básico.
Património classificado:
Casa da Mainha - Em Vias de Classificação;
Quinta e Casa da Laje - VC – homologado IIP, Despacho de 03/02/2005;
Casa e Alminha do Baganheiro - Em vias de classificação - Despacho de 17 de Novembro de 1993;
Igreja Paroquial de Queijada - IIP – Dec.47508, DG2 de 24/01/67;
S. Martinho/Barreiro - MN - Dec.16-06-1910, DG 136, de 23-06-1910;
Mosteiro de Ganfei - IIP - Dec.40 684, DG 146 de 13 Julho 1956 (Igreja), Dec.44 075, DG 281 de 05
Dezembro 1961 (claustro e elementos da cerca);
Castro do Cresto - IIP – Dec.29/90, DR136 de 17/07/90;
Portela da Bustarenga / Castro de S. Martinho - Em vias de classificação Despacho de 15/07/1996.
Recursos minerais.

Marcos geodésicos.
Infra-estruturas de abastecimento de água, linhas eléctricas e infra-estruturas de transportes e
comunicações.
Áreas classificadas em termos de protecção da natureza - o projecto em estudo interfere directamente com
o SIC Rio Lima (PTCON0020) e com o SIC Rio Minho (PTCON0019); localiza-se na proximidade da
Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro d’Arcos e da Zona de Protecção Especial (ZPE)
dos Estuários dos Rios Minho e Coura.
Áreas de protecção a infra-estruturas de abastecimento, nomeadamente de distribuição de gás, água e
saneamento de alta e muito alta tensão, entre outros.
Áreas de servidão que decorrem das redes de infra-estruturas de circulação.
Medidas Preventivas - Resolução do Conselho de Ministros n.º 10/2009, publicado no DR, Iª Série, de 27
de Janeiro de 2009, com vista a garantir o período necessário para a programação e execução do
empreendimento público para a ligação ferroviária de alta velocidade do troço Braga-Valença, e de forma a
não comprometer a sua viabilização.
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5. CONDICIONANTES DA AVALIAÇÃO

Tal como já referido nos capítulos anteriores, o projecto em avaliação corresponde a um troço entre Braga e
Valença da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo, o qual se encontra em fase de Estudo
Prévio.

É importante enfatizar que, no caso presente se considera a avaliação de impactes a dois níveis/escalas de
abordagem, a inserção do lote 1B- Braga-Valença no eixo Porto-Vigo, incluindo a articulação deste na rede do
território nacional, bem como no espaço ibérico e, a consequente ligação à Europa.

Assim, o projecto a desenvolver insere-se numa nova lógica de transporte ferroviário, de ligação europeia a
qual passa por dois vectores essenciais, nomeadamente, uma ligação mais rápida, segura, eficaz e competitiva
do transporte de passageiros no espaço ibérico e europeu e a criação de um espaço canal para circulação de
mercadorias em alta velocidade, melhorando a articulação europeia.

Com efeito, a futura ligação ferroviária de alta velocidade entre Porto e Vigo terá um importante impacte nas
Regiões da Galiza e do Norte de Portugal, que actualmente apresentam baixos níveis de acessibilidade no
contexto da Península Ibérica. Os efeitos desta nova ligação de alta velocidade não se confinam às cidades do
Porto, Braga, Vigo, Santiago e Corunha, estendendo-se a uma boa parte do território Português até Lisboa,
estruturando o eixo urbano metropolitano entre El Ferrol e Setúbal.

A justificação do projecto, constante no EIA, e apresentada no ponto anterior, diz respeito ao serviço de Alta
Velocidade materializada por Eixo, sendo fundamentada em decisões políticas de que resultaram as opções
estruturantes para o projecto, nomeadamente em termos da sua justificação, da definição dos grandes eixos,
dos pontos de ligação da rede à fronteira, dos principais centros a ligar, das características da linha, da
localização das Estações e das datas e objectivos para a conclusão da rede. Estas opções foram tomadas com
base em vários estudos de ordem técnica, económica e ambiental, desenvolvidos ao nível de estudos de
viabilidade que definiram os grandes eixos e macro-corredores, dos quais resultaram os traçados agora em
avaliação. Saliente-se que o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território não avaliou estes
corredores. À data da tomada da decisão não havia enquadramento jurídico que orientasse essa análise.

Este aspecto tem como consequência o facto dos benefícios da LAV se encontrarem definidos a um nível
nacional/regional, e até no contexto ibérico, enquanto os principais impactes negativos serão sentidos
localmente, o que impossibilita uma adequada análise da justificação do projecto versus a significância e
magnitude dos impactes previstos para o âmbito local.

Outro aspecto que poderá condicionar a avaliação prende-se com o facto de se ter optado por sujeitar a AIA
não a totalidade do eixo, mas troços/Lotes intermédios, o que prejudica a avaliação dos impactes cumulativos
com os lotes contíguos, se bem que a incidência dos impactes é essencialmente local.

Por outro lado, as próprias soluções de traçado da linha ferroviária de alta velocidade apresentam grandes
restrições no que diz respeito à possibilidade de se proceder a alterações ou mesmo rectificações, face às
exigências técnicas das características de traçado em planta (p.e. raios mínimos das curvas), mas também de
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perfil longitudinal (p.e. raios mínimos das curvas e inclinações máximas). Desta forma, a possibilidade de
minimização de alguns impactes resulta prejudicada.
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6. ANÁLISE DOS FACTORES AMBIENTAIS
Procede-se de seguida à apreciação dos vários factores ambientais. Tal como já referido no ponto 2 deste
Parecer, esta apreciação corresponde aos pareceres emitidos pelas várias entidades que compõem a CA de
acordo com as suas competências.

6.1. Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia

Estado Actual
Geomorfologia
As alternativas de traçado apresentadas para o Lote 1B inserem-se numa região de relevo acentuado,
atravessada por vales largos correspondentes aos rios Cávado, Lima e Minho. Localmente observam-se zonas
mais acidentadas, com vales fortemente encaixados associados a uma rede hidrográfica mais densa e
hierarquizada.

O relevo apresenta um modelado mais suave a Sul (primeiros 18 km do traçado), com cotas em geral inferiores
a 200 m, observando-se para Norte cotas que variam entre 200 e 400 m, relacionadas com a presença de
maciços graníticos, aos quais estão associadas diversas Serras que se destacam na paisagem e que culminam a
altitudes da ordem de 500 a 700 m.

As planícies aluvionares dos rios Cávado, Lima e Minho são atravessadas pela via-férrea em locais onde
apresentam cotas de 5 a 15 m (rios Lima e Minho), ou então da ordem de 20-25 m nas margens do rio Cávado.
Como redes hidrográficas a destacar é de referir ainda os rios Coura e Neiva, atravessados pela via-férrea
respectivamente a cerca de 120 m de altitude (Tramos A2 e B2 com traçado coincidente sobre o Coura) e a 130
m (Tramo B2) ou 160 m (Tramo A2).

O traçado comparado das Alternativas A e B apresenta apenas uma diferença notável na região entre o km 18 e
os km 51 (B) e 48 (A), por optarem respectivamente por um corredor a Leste (A) e a Oeste (B) do alinhamento
N-S constituído pela Serra de Antelas (431 m) e Santo Ovídio (a Norte do rio Lima) e, a Sul deste rio, pela Serra
da Nora (577 m) e pelo relevo de S.Veríssimo (417 m). Trata-se em geral de relevos de resistência, de natureza
granítica, contrastando com zonas essencialmente xistentas. Esta região mais alargada do traçado situado a N
do rio Lima (Tramos A2 e B2), é ainda limitada pelos maciços montanhosos da Serra de Arga (784 m, situada a
W) e pelos montes do Penedo Branco (728 m, a E).

O traçado proposto para a Alternativa A desenvolve-se entre cotas máximas de cerca de 38 m (viaduto sobre o
rio Cávado) e de 177 m. Atravessa o rio Cávado a cerca de 38 m (km 11,7), subindo para N até atingir 175 m
no túnel Souto do Rei (km 25) e descendo para atravessar o rio Lima a 70 m de altitude (ao km 35, com o
Viaduto Rio Lima); sobe até cerca de 177 m (km 46) e depois desce para a Estação de Valença (h=65 m; km
64,5) e para a travessia do rio Minho (viaduto; h=40 m).

Por seu turno o traçado correspondente à Alternativa B desenvolve-se entre cotas máximas de cerca de 38 m
(km 11,7) e de 172 m (km 23,5).
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Geologia
O traçado do Lote 1B tem uma extensão de cerca de 70 km, que se distribui, de N para S, sobre a Sub-zona
Galiza Média Trás-os-Montes e sobre a Zona Centro-Ibérica.

Na área de estudo ocorrem sobretudo dois grandes grupos de rochas graníticas e uma faixa de formações
metassedimentares, alongada segundo a direcção NNW-SSE, sendo de considerar ainda depósitos do
Quaternário e do Pliocénico, associados às principais linhas de águas e a depósitos de praias antigas ou a
terraços fluviais.

Unidades lito-estratigráficas
Apresentam-se as unidades atravessadas pelos corredores previstos para o traçado, de forma sucinta, sendo
indicadas no EIA algumas das suas características geotécnicas, obtidas através de prospecção e ensaios
geotécnicos. Indicam-se, de forma aproximada, os km de intercepção das várias litologias pelos Tramos em que
se subdivide a via-férrea (Tomo 2.2, Cap.4 do EIA).

i) Formações de cobertura
Actual e Holocénico. Aterros, aluviões e depósitos aluvio-coluvionares. Distribuem-se sobretudo ao longo das
linhas de água.

Quaternário Antigo e Pliocénico-Recente. Depósitos fluviais e lacustres cobertos ou não por depósitos de
solifluxão periglaciar. São interceptados pelo Tramo A1 entre o km 14+280 e 15+280 e pelo Tramo A3 (km
61+100 e o km 61+750).

ii) Silúrico. Representado por fácies essencialmente xistentas, que se incluem nas formações parautóctones da
Unidade do Minho Central e no alóctone da Unidade de Vila Nune, ocorrendo ainda alguns migmatitos.

Parautóctone - Unidade do Minho Central e Ocidental. Separada do autóctone por um carreamento basal
(carreamento de Vila Verde), é constituída por litologias diversas, tais como pelitos, psamitos, skarnitos,
vulcanitos e xistos negros. Intercepta o traçado sensivelmente a partir do rio Cávado (A1 e B1, km 11+500),
com as formações metassedimentares desta unidade muito alteradas. Devido à proximidade de maciços
graníticos observam-se muitas vezes filões aplito-pegmatíticos e quartzosos, bem como evidências de
metamorfismo de contacto e alterações argilosas (estas últimas por exemplo no túnel 4, Tramo B2, km 24+450
a 24+737). A partir do km 42+700 (Tramo A2) e do km 45+000 (B2), predominam os xistos negros ou
acinzentados, com intercalações quartzosas e pontualmente com corneanas, observando-se uma redução do
grau de alteração do maciço. Ao longo do traçado nesta unidade foram observados níveis migmatíticos, mas de
forma pontual (km 21+500 de A2).

Alóctone - Unidade de Vila Nune. Unidade representada por xistos cinzentos, micáceos, finamente laminados. É
interceptada pelos Tramos A2 e A3 (km 65+600 a 67+100) e pelos Tramos B2 e B3 (km 68+650 a 70+150).

iii) Maciços Ígneos Hercínicos, distribuídos por dois grandes grupos.
Granitos de Duas Micas:
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- Granito de grão médio, de duas micas com esparsos megacristais (Granito da Serra de Nora), interceptado
pelo Tramo B2 (km 28+725 a 30+400; km 32+975 a 33+780 e km 36+100 a 41+380).
- Granito de grão médio, de duas micas – Granito da Zona de Cisalhamento Vila Nova de Cerveira-Ponte de
Lima. Trata-se do granito que ocorre ao longo da zona de cisalhamento Vigo-Régua, segundo a direcção NWSE. Tramo A2, entre o km 39+325 e 40+580 e entre o km 42+300 e 43+300.
- Granito inomogéneo, de grão médio a fino (Granito de Fontoura). Atravessado pelos Tramos A2 (km 48+150
a 48+750) e A3 (km 50+850 a 52+500; km 54+680 a 60+350) e pelos Tramos B2 (km 50+725 a 51+380) e
B3 (km 53+500 a 55+150; km 57+325 a 58+075).

Granitos biotíticos com plagiclase cálcica e seus diferenciados:
- Granito de grão fino, com duas micas, essencialmente biotítico (Granito de Friastelas). É uma unidade de
difícil reconhecimento à superfície, devido à cobertura vegetal e ao atravessamento do rio Neiva. É interceptado
pelo Tramo B2 (km 20+075 a 23+450).
- Granito de grão fino a médio, com esparsos megacristais, com duas micas, essencialmente biotítico (Granito
de Braga) – Interceptado entre os km 6+280 e km 11+450 (Tramos A1 e B1).
- Granito monzonítico, de grão médio, porfiróide com duas micas, essencialmente biotítico (Granito de
Coussorado). É interceptado pelo Tramo B2 entre o km 25+020 e o km 27+750.
- Granito porfiróide, de grão grosseiro, essencialmente biotítico (Granito de Guimarães). É atravessado no início
dos traçados, até ao km 4+700.
- Granodiorito porfiróide, biotítico, com megacristais muito desenvolvidos (Granito de Refoios do Lima). Maciço
associado à zona de cisalhamento dúctil de Vigo-Régua, acompanhando o Tramo A2 entre os km 35+400 e
39+325.

iv) Gnaisses ante-hercínicos, representados pelos Ortognaisses da Gandra, interceptados a partir do km 60+400
da Alternativa A (A3) e do km 63+550 (B3), embora frequentemente sob coberturas do Quaternário.

v) Rochas filoneanas, representadas por filões de quartzo, pegmatito ou aplito-pegmatíticos.

Enquadramento Tectónico e Sismicidade
A área em estudo insere-se na cadeia Hercínica, tendo sido afectada por um processo de deformação polifásico,
em que localmente a 3ª fase de deformação é a mais significativa, incluindo a intrusão de granitóides.
Registam-se dobramentos intensos, associados a 3 fases, bem como carreamentos importantes e zonas de
cisalhamento, exemplificadas pelo cisalhamento dúctil de Vigo-Régua (NW-SE), adiante referido. As principais
direcções de fracturação evidenciadas na área de estudo são NW-SE e ENE-WSW.

São conhecidos diversos acidentes activos, com destaque para a zona de cisalhamento dúctil Vigo-Régua, que
atravessa os traçados A e B, nomeadamente no Tramo A2 ao km 43+300 (túnel do Espinheiro) e no Tramo B2
ao km 50+400 (túnel de Cabração). Esta zona de fractura segue o corredor do Tramo A2 entre os km 35+400 e
43+500, atravessando-o também sensivelmente ao km 35+500. A sobreposição da Carta Neotectónica de
Portugal aos traçados propostos evidencia ainda, na proximidade destes, outros alinhamentos que são
igualmente considerados como falhas activas (Cabral & Ribeiro, 1988; Cabral, 1995).
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Segundo o EIA não há registos de sismos históricos na área de estudo. No que se refere ao Regulamento de
Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a região em que se incluem os traçados em análise
insere-se na zona D (sendo o país dividido em quatro zonas, de A a D, por ordem decrescente de sismicidade),
daí decorrendo o coeficiente de sismicidade a aplicar, para efeitos de dimensionamento de estruturas
(correspondendo ao valor 0,3).

Locais de Interesse Geológico
Encontram-se inventariadas e caracterizadas ocorrências de Património Geológico ou Geocientífico (“LIG”,
Locais de Interesse Geológico), com base em bibliografia publicada, sendo eventualmente apenas afectado um
LIG, considerado de importância local. Trata-se das escombreiras quartzo-feldspáticas das antigas minas de
estanho da Cabração, com interesse em termos de Arqueologia Mineira. Está referenciado no Des.01-EMB00000000-AE-DWG0013-01, ao km 43+800 (Tramo B2), em local que se insere no pedido de concessão
Formigoso, requerido pela empresa Felmica para exploração de quartzo, feldspato e lítio. A escombreira não
constituirá uma ocorrência que implique cuidados especiais, tais como a modificação da implantação do Viaduto
8 - Cabração, (viaduto com 1140 m de extensão, com pilares espaçados de 40 m entre si); no entanto,
atendendo ao facto de estar incluída numa área com contrato de prospecção e pesquisa, o proponente deverá
ter este aspecto em conta, face a direitos adquiridos que deverá respeitar, tendo em conta a legislação vigente.

A Mina de Cabração propriamente dita já será merecedora de interesse mais acentuado como LIG (Valente et

al, 1998; Lima, 2006), mas está localizada a montante das escombreiras, fora do traçado afectado pela viaférrea. De referir que a região de Cabração inclui diversos pólos de interesse e apresenta ainda potencialidades
várias para indústria extractiva. Em princípio sem afectação pelo traçado refere-se também, pela sua
proximidade, a antiga mina de Covas dos Mouros, explorada para ouro e prata desde o domínio romano,
associada a um filão de quartzo NE-SW (Tramo A2, km 22).

Georrecursos
Recursos minerais não metálicos
Estão referenciadas cerca de 30 pedreiras no corredor em que se desenvolve o traçado, explorando argilas para
cerâmica ou granitos essencialmente como inertes para a construção; é de considerar ainda algumas unidades
de lavagem de areias.

Recursos minerais metálicos
Foram identificados na área de estudo quatro pedidos de concessão mineira e um contrato de prospecção e
pesquisa. Este último inclui um bloco requerido pela empresa Felmica, que é interceptado pelo Tramo B2 (km
43+542 a 44+039); este local está relacionado com as escombreiras da Cabração (acima referidas como LIG);
a região incluiu diversas explorações, quer em contexto filoneano, quer em aluviões.

Afectações potenciais
Trata-se daquelas referentes a recursos que poderão ter a sua eventual futura exploração inviabilizada pelo
empreendimento. O levantamento incluído no EIA referente à mais-valia em termos de recursos geológicos
potenciais das unidades atravessadas pelo corredor identifica e caracteriza os núcleos de indústria extractiva
que serão mais importantes e que interessará precaver de afectações. Salientam-se:
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i) Os maciços graníticos em geral, como é o caso dos Granitos de Celeiros, de Braga, de Friastelas, de
Coussorado, da Serra da Nora, de Estorãos, de Refoios de Lima e de Fontoura, nos quais é usual explorar
inertes ou, localmente, rocha ornamental.
ii) Os depósitos e alterações argilosas (em geral explorados para a indústria cerâmica).
iii) As orlas de metamorfismo, os filões e massas de aplitopegmatitos ou de quartzo, mineralizados, por
exemplo, em cassiterite, columbo-tantalite, volframite, lítio ou metais preciosos.

Identificação e Avaliação de Impactes
Geologia/Geomorfologia
Os aspectos principais em que a construção desta via-férrea interage com este factor ambiental são os
seguintes:
A alteração geomorfológica introduzida pelo traçado, interferindo de forma substancial com a morfologia e
paisagem actual.
Movimentações de terras, correspondentes a escavações e aterros, com os taludes correspondentes.
Balanço de terras, representado sobretudo pelo elevado volume de resíduos que seguirá para depósito,
variável, consoante o traçado escolhido, entre cerca de 4,4 Mm3 e 8,8 Mm3.
Obras subterrâneas, sendo prevista um extensão total variável entre 12740m (Alternativa B) e 16024m
(Alternativa A).
Estabilidade de taludes de escavação e de aterro, não só em fase de obra mas também a garantir durante
a fase de exploração (deslizamentos, queda de blocos, ravinamentos).

Extensão do traçado
A comparação da extensão do traçado correspondente a cada Tramo é um factor que contribui para a selecção
da alternativa ou solução mais favorável, uma vez que será de privilegiar um traçado mais curto.

Os comprimentos de cada Tramo são:
A1 - 17344m / B1 - 17086; portanto B1 apresenta um traçado mais curto em 258m.
A2 - 33156m / B2 - 36068m; A2 apresenta um traçado mais curto em 2912m.
A3 - 15500m / B3 - 15888m; A3 apresenta um traçado mais curto em 388m.
A4 - 2575m / B4 - 2436; A4 alonga o traçado em 139m.

Balanço de terras
Nesta fase de estudo prévio são indicados os volumes de escavação e de aterro previstos, dos quais decorre o
total de terras sobrantes a enviar para depósito, representando um impacte negativo significativo, pois pode
atingir cerca de 4,4 Mm3, como valor mínimo (Solução 3 ou 11; com os Tramos A1 + B2 + A3), ou mesmo
cerca de 8,8 Mm3 (Solução 8 ou 16, com B1 + A2 + B3, como a conjugação que provoca maior excesso de
terras; Tomo 2.3, pág.6.3-33, 8.2-4 e 8.1-2 do EIA).

O volume previsto de terras em excesso para cada Tramo é o seguinte: Tramo A1, sem resíduos (mas em
contrapartida necessita de 316.101 Mm3 de empréstimo); Tramo B1 – 718.883 Mm3; Tramo A2 - 5.245.318
Mm3; Tramo B2 - 2.582.957 Mm3; Tramo A3 - 1.795.579 Mm3; Tramo B3 - 2.856.424 Mm3; Tramos A4 e B4,
sem resíduos.
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As afectações indicadas estão relacionadas com obras extensas, de entre as quais se destacam os seguintes
túneis, aterros e escavações:

Túneis
As extensões previstas de traçado em túnel consoante o Tramo são: A1 ou B1- 2.393m, A2 – 11.232m, B2 –
7.231m, A3 – 2.399m, B3 – 3.116m. Os principais túneis contemplados no Estudo Prévio são os seguintes
(Tomo 2.1, Cap. 3.3.7 do EIA), sendo indicado o Tramo, a designação atribuída, a extensão e o trecho da via:
Tramo A1: T2-A, Túnel de Braga, 2243m (km 3+598 a 5+841).
Tramo A2: T3-A, Túnel de Marrancos, 1503m (km 20+737 a 22+240); T5-A, Túnel Souto do Rei, 3003m
(km 24+597 a 27+600); T7-A, Túnel Forneros, 1311m (km 31+334 a 32+645); Túnel do Espinheiro,
4555m (km 41+103 a 45+658).
Tramo A3: T9-A, Túnel Cossourado, 2249m (km 52+717 a 54+966).
Tramo B1: T2-B, Túnel de Braga, 2243m (km 3+598 a 5+841).
Tramo B2: T6-B, Túnel de Reborido, 1763m (km 28+637 a 30+400); T7-B, Túnel de Cabração, 4065m (km
46+387 a 50+452).
Tramo B3: T9-B, Túnel Cossourado, 2966m (km 54+654 a 57+620).

Os Tramos que apresentam grandes diferenças de extensão subterrânea são os correspondentes aos SubTroços 2 e 3:
- Tramo A2 com 11.232m em túnel e extensão total de 33156m; B2 com 7231m em túnel e extensão total de
36068m. Ou seja, A2 apresenta um traçado mais curto em 2912m do que B2, mas inclui mais 4001m em túnel.
- A3 com 2399m em túnel e extensão total de 15500m; B3 com 3116m em túnel e extensão total de 15888m.
Portanto A3 apresenta um traçado mais curto em 388m e inclui menos 717m em túnel.

Aterros
Tendo em conta as características dos principais aterros (in Tomo 2.1, Cap. 3.3.8.3), é de salientar, face à sua
volumetria, os de extensão e altura superiores, respectivamente, a cerca de 700 m e a 10 m. Destacam-se os
seguintes, sendo indicado o Tramo e o trecho da via (em extensão e em km), bem como a altura máxima ao
eixo:
Tramo A1: 1000m (km 1+000 a 2+000), 13m; 1540m (km 8+100 a 9+640), 16m; 750m (km 16+300 a
17+050), 19 m.
Tramo A2: 1200m (km 17+900 a 19+100), 20m; 920m (km 28+730 a 29+650), 20m; 1550m (km 46+950
a 48+500), 15m; 890m (km 49+100 a 49+900), 17m.
Tramo A3: 850m (km 55+100 a 55+950), 15m; 1000 (km 56+250 a 57+250), 18m; 1150m (km 58+250 a
59+400), 13m; 1100m (km 60+100 a 61+200), 16m.
Tramo B1: 1000m (km 1+000 a 2+000), 13m; 1540m (km 8+100 a 9+640), 16m; 1335m (km 16+100 a
17+435), 18 m.
Tramo B2: 2600m (km 30+900 a 33+500), 15m; 2050m (km 37+400 a 39+450), 18m; 1850m (km
44+350 a 45+200), 25m.
Tramo B3: 1895m (km 51+750 a 52+645), 11m; 700m (km 58+900 a 59+600), 18m; 650m (km 60+900 a
61+550), 19m; 900m (km 63+400 a 64+300), 11m.
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Escavações
Considerando as principais escavações previstas (Tomo 2.1, Cap. 3.3.8.2; Tomo 2.3, Cap.6.3 do EIA),
salientam-se as de extensão e altura superiores, respectivamente, a cerca de 1000 m e a 15 m. Destacam-se os
seguintes, sendo indicado o Tramo e o trecho da via (em extensão e em km), bem como a altura máxima ao
eixo:
Tramo A1: 1150m (km 2+700 a 3+200), 24m.
Tramo A2: 1590m (km 19+150 a 20+740), 20m; 1330m (km 30+000 a 31+330), 29m; 1000m (km
38+100 a 39+100), 30m; 1290m (km 45+660 a 46+950), 23m.
Tramo A3: 2420m (km 50+300 a 52+720), 22m; 1250 (km 62+500 a 63+750), 18m; 2600m (km 63+900
a 66+500), 15m.
Tramo B1: 1150m (km 2+050 a 3+200), 24m; 1900m (km 14+250 a 16+150), 22m.
Tramo B2: 1060m (km 26+240 a 27+300), 20m; 1850m (km 39+500 a 41+350), 48m; 1650m (km
41+500 a 43+150), 20m.
Tramo B3: 1650m (km 53+000 a 54+650), 18m; 1200 (km 61+500 a 62+700), 22m; 3000m (km 65+500
a 68+500), 18m ou 8,5m à esquerda e 24m à direita (in Tomo 2.3, pág.6.3-14); 760m (km 68+800 a
69+560), 7m à esquerda e 12m à direita (a partir do km 69+041.6 a escavação insere-se no Tramo B4).

Georrecursos
Recursos minerais não metálicos
As afectações relacionadas com indústria extractiva existente restringem-se, segundo o EIA, a oito explorações,
sete das quais situadas ao longo de cerca de 2 km do Tramo A1 (Tomo 2.2., pág.4.3-26 a 28 do EIA). Os locais
em causa são os seguintes: Tramo A1 (km 14+010 a 14+143; km 14+352 a 14+478; km 14+473 a 14+560;
km 15+685; km 15+890 a 16+000; km 16+022 a 16+100; restabelecimento A10), Tramo B2 (km 40+445 a
40+690).

Recursos minerais metálicos
Uma vez que se dá a intercepção de direitos existentes pelo menos num bloco com contrato de prospecção e
pesquisa, será de precaver ou compensar a afectação introduzida. Um caso a analisar é o da zona de Cabração
(Tramo B2), em que as potencialidades para indústria extractiva estão longe de estar esgotadas.

Afectações potenciais (ou seja, aquelas cuja eventual futura exploração convirá precaver)
O traçado da via-férrea inclui extensões vastas que não se inserem em locais de grande expressão urbana e
industrial, com destaque para o Tramo B2, situado ao longo de unidades geológicas com acentuado potencial
para indústria extractiva. Trata-se portanto de um exemplo de zonas em que, ao contrário de outras áreas de
Portugal, poderão ainda ser facilmente licenciadas explorações de recursos minerais, pelo que se acentua o
interesse de avaliar adequadamente a implantação ou não de infra-estruturas, como é o caso desta via-férrea,
as quais poderiam vir a conferir dificuldades acrescidas de viabilização à indústria extractiva, essencial para as
obras públicas, cerâmica e actualmente em ascensão para diversos minerais metálicos, como é o caso do lítio.

Minimização de Impactes
As Medidas de Minimização propostas no EIA são adequadas às situações presentes, desde que efectiva e
correctamente implementadas. É de vincar ainda a importância das que se relacionam com a garantia da
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estabilidade de taludes, inclusive na fase de exploração, como é o caso da drenagem e da implementação e
manutenção adequada do revestimento vegetal previsto.

Quanto às obras subterrâneas, a abertura de túneis poderá ter dificuldades acrescidas devido à variabilidade
dos maciços a atravessar (em termos litológicos e de fracturação, bem como pelas suas características
mecânicas), sendo de atender a alinhamentos tectónicos importantes situados no corredor analisado ou mesmo
interceptados pelo traçado, como é o caso da zona de fractura Vigo-Régua (já referida no “Enquadramento
tectónico”).

Seleccionado o traçado da obra, a próxima fase de projecto deverá ser antecedida por prospecção geotécnica
complementar, incluindo a componente hidrogeológica, tendo como alvo os troços em escavação e, sobretudo,
os troços em túnel, de forma a prever as situações mais complexas, que neste projecto estarão em princípio
relacionadas com a proximidade de fracturação, zonas de alteração acentuada ou contactos geológicos.

Dada a altura elevada dos taludes de algumas escavações, questiona-se se não deverá ser analisada uma
solução em túnel para alguns casos, o que também reduziria os resíduos do balanço de terras. Apresentam-se
alguns dos casos mais notórios, indicando, respectivamente, extensão, local e alturas máximas no talude
esquerdo/direito; a geometria prevista é V/H = 1:1,5 com excepção dos dois casos apresentados para o Tramo
B2, em que é 1,5:1 “por razões de ocupação à superfície” (in Tomo 2.3, pág.6.3-4 a 14 do EIA):
A2: 1850m (km 37+700 a 39+550), 22m / 42m; 403m (km 40+700 a 41+103), 50m / 22m; 1292m (km
45+658 a 46+950), 32m / 29m;
B2: 1930m (km 39+440 a 41+370), 54m / 42m; 535m (km 45+540 a 46+075), 44m / 24m;
A3: 2417m (km 50+300 a 52+717), 22m / 27m;
B3: 200m (57+620 a 57+820), 24m / 50m.

Tendo em conta a necessidade de enviar para depósito volumes de terras sobrantes que atingem, consoante a
opção de traçado escolhida, cerca de 4,4 Mm3 a 8,8 Mm3, deverão ser apresentados em fase de RECAPE, não
só uma proposta de destino final destes excedentes, que deverá indicar se os locais são aprovados pelas
entidades que superintendem o sector (autarquias, concessionários), mas também um Projecto de Integração
Paisagística.

Ainda no que se refere ao destino final dos excedentes que se verificam no balanço de terras, será de realçar a
preferência a dar a pedreiras antigas ou areeiros abandonados, de forma a aproveitar os materiais em causa na
recuperação paisagística de locais de indústria extractiva, tendo no entanto o cuidado de avaliar as afectações
que esta solução também poderá introduzir.

Quanto ao recurso a materiais de empréstimo, será de dar preferência, primeiro aos materiais oriundos da
própria obra e, seguidamente, a áreas de extracção actualmente em funcionamento e devidamente licenciadas,
em detrimento da instalação de novas explorações.

Em termos de monitorização será de implementar um plano de monitorização geotécnica dos taludes. Quanto
às obras subterrâneas, o proponente deverá analisar tecnicamente a conveniência ou não de apresentar
igualmente um plano de observação geotécnica.
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Comparação de Alternativas
i) A1 / B1 - O Tramo A1 é mais favorável para este factor ambiental, com escavações francamente menores
do que no Tramo B1 (718.883 Mm3 de resíduos), embora exija o recurso a um volume importante de
empréstimo (316.101 Mm3).

Como “mancha de empréstimo” deverá ser reanalisado o recurso aos excedentes do Tramo seguinte (A2 ou
B2).

Em termos de georrecursos, neste Sub-Troço 1 a Alternativa A segue mais a ocidente do que o Tramo B1 e
intercepta diversas explorações de inertes (km 14 a 14,5). No entanto, trata-se de recursos que se podem
considerar quase esgotados, pelo que não constituirão fundamento para defender a opção pelo Tramo B1,
embora implique a negociação de medidas compensatórias.

ii) A2 / B2 - O Tramo A2 apresenta um traçado mais curto em 2912m do que B2, mas inclui mais 4001m em
túnel. Por outro lado, em termos de excedente de terras, A2 provocará um volume superior em 2.662.361 m3
(2,7 Mm3) do que no Tramo B2 (5.245.318 versus 2.582.957 m3). Este último aspecto poderá ser melhorado
caso as grandes escavações que o Tramo A2 inclui sejam parcial ou totalmente adaptadas a uma solução de
túnel cut&cover (km 37+700 a 39+550; km 40+700 a 41+103; km 45+658 a 46+950).

A comparação mais pormenorizada de volumes entre os Tramos A2 e B2 não apresenta, caso a caso, valores
muito diferentes para os trabalhos de desmatação, decapagem, coroamento, saneamento e sub-balastro. O
valor elevado que penaliza o Tramo A2 em cerca de 2,7 Mm3 decorre da grande diferença entre escavações e
aterros, ou seja, da reduzida aplicação do material escavado (os volumes de escavação e aterro são,
respectivamente, para o Tramo A2 cerca de 8,3 Mm3 e de 2,7 Mm3, e para o Tramo B2 cerca de 7,2 Mm3 e 4,2
Mm3; Tomo 2.1, pág.3.3-159 do EIA). Embora o volume de escavação não seja muito mais relevante em A2 do
que em B2 (8,3 Mm3 versus 7,2 Mm3), o Tramo B2 efectivamente aproveita mais materiais para aterro e assim
provoca menos resíduos. Por outro lado em termos de taludes de escavação, o Tramo A2 apresenta extensões
menores do que B2, o que também se verifica para os taludes de aterro.

Estes aspectos não facilitam a percepção de qual dos Tramos apresenta menos afectações a nível
geomorfológico, pois o factor positivo de incluir maior traçado subterrâneo e de reduzir a extensão do Sub-troço
é acompanhado por grande volume de resíduos.

Para o factor ambiental Geologia/Geomorfologia não é muito evidente a opção por A2 ou B2, embora a se
considere preferível a opção por A2.

Tendo em conta os recursos geológicos, é de ter em conta que a Alternativa A é a que melhor preserva os
recursos existentes, pois o seu traçado, situado mais a oriente, afasta-se dos maciços graníticos mais relevantes
para a indústria extractiva e ainda das zonas mais mineralizadas correspondentes às regiões de Ponte de Lima,
Cabração e orla de contacto da Serra d’Arga.

Fica assim definida a opção pelo Tramo A2 como sendo mais favorável, em detrimento de B2 (em termos gerais
de selecção de alternativas e sem relação directa com o factor ambiental, pode ainda considerar-se que a

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2102
Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo. Lote 1B – Troço Braga/Valença.
Julho 2010

40

Parecer da Comissão de Avaliação

redução da extensão em 2912m que A2 proporciona é significativa e corresponde a uma vantagem operacional
que se repercutirá enquanto a via-férrea funcionar).

iii) A3 / B3 - O Tramo A3 é mais favorável do que B3, tendo sobretudo em conta o balanço de terras (A3 com
cerca de 1,8 Mm3 de resíduos, enquanto B3 apresenta 2,9 Mm3), aspecto que ainda poderá ser melhorado caso
a grande escavação que inclui (km 50+300 a 52+717) seja parcial ou totalmente adaptada a uma solução de
cut&cover.

Outros aspectos que favorecem a opção por A3 são o facto da extensão do seu traçado ser menor do que B3
em 388m e ainda de, em princípio, potenciar menos afectações de georrecursos do que no Tramo B3. A
comparação dos aterros e escavações por si só não é muito explícita para indicar qual dos Tramos tem
afectações francamente menores (Tomo 2.3, pág.6.3-4 a 14 do EIA).

iv) A4 / B4 - Trata-se de traçados com características muito semelhantes, ao longo da extensão de cerca de
2,5 km até passar a fronteira para Espanha, pelo que na avaliação do factor ambiental não se detectaram
diferenças, excepto o facto de B4 alongar o traçado em 139m.

Conclusões
Não obstante serem apresentadas medidas de minimização para o factor ambiental Geologia/Geomorfologia,
trata-se de um projecto com impactes negativos de grande vulto e que apenas se evitariam sem a sua
construção. Neste sentido, em termos de enumeração de impactes é de realçar a afectação do território
nacional ao longo de um corredor de cerca de 70 km de extensão, incluindo escavações, aterros e túneis de
dimensão muito apreciável, dos quais decorre um volume de terras sobrantes superior a cerca de 4,4 Mm3.

Considerando o elevado volume de resíduos, é essencial para este factor ambiental que seja analisada uma
solução em túnel para alguns casos de grandes escavações, de forma a reduzir os excedentes (veja-se, como
exemplo entre vários, o troço de 1930m no Tramo B2, com alturas máximas de talude de 54m à esquerda e
42m à direita).

São ainda de referir os impactes relacionados com a estabilidade geotécnica destes taludes, aterros e túneis de
grande dimensão, com a erosão de formações superficiais e com a proximidade a zonas estratégicas de
indústria extractiva existente ou potencial.

Neste Estudo Prévio, referente ao Lote 1B da LAV, é particularmente difícil determinar de forma bem explícita e
contrastada qual a Solução mais favorável, mesmo considerando Tramo a Tramo. Este facto deve-se, em
grande parte, a aspectos que indiciam conclusões opostas e que são de ponderação complexa no seu todo.
Também é de referir que não se registaram diferenças de tal modo marcantes que levassem a indicar qualquer
Tramo como francamente desfavorável.

Todavia, atendendo, aos recursos geológicos, é de ter em conta que a Alternativa A, sobretudo no Tramo A2, é
a que melhor preserva os recursos existentes, pois o seu traçado, geralmente situado mais a oriente, afasta-se
das zonas mais promissoras em termos de produção de inertes e de minerais metálicos.
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No que se refere a opções de traçado, conclui-se que as alternativas mais favoráveis para o factor ambiental
Geologia/Geomorfologia (incluindo os recursos geológicos) são a Solução 1 ou a Solução 9, correspondendo à
sequência A1+A2+A3+A4 ou B4.

Com mais afectações mas podendo ser também consideradas, indicam-se as Soluções 4 e 12, correspondendo
à sequência A1+A2+B3+A4 ou B4 (no entanto, em fase de RECAPE deverão ser indicadas alternativas
construtivas que reduzam o volume de resíduos).

Hidrogeologia
Estado Actual
O troço em análise situa-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo Indiferenciado, sendo realizada uma
caracterização geral da hidrogeologia da região.

Embora a quantidade de dados disponíveis tenha sido insuficiente para fazer uma caracterização pormenorizada
em termos de produtividades e parâmetros hidráulicos, foram definidos no EIA alguns sistemas hidrogeológicos
dentro dos domínios delimitados por Pedrosa (1999), com base na análise de trabalhos publicados e no
reconhecimento de campo, tendo em conta os seguintes critérios: forma e geometria das formações;
características litológicas; grau de fracturação; grau de alteração; número de emergências naturais e volumes
escoados. Os sistemas propostos foram:
1) Domínio hidrogeológico das rochas granitóides:
a) Sub-domínio dos Gnaisses:
- Sistema Aquífero de Gandra.
b) Sub-domínio dos Granitos de Duas Micas:
- Sistema Aquífero de Vila Nova de Cerveira.
- Sistema Aquíferos de Covas.
- Sistema Aquífero de Agra.
- Sistema Aquífero de Padela.
- Sistema Aquífero da Nora e Gaifar.
c) Sub-domínio dos Granitos Biotíticos.
2) Domínio Metassedimentar associado à zona de cisalhamento dúctil de Vigo-Régua.
3) Depósitos Aluvionares e de Terraço Fluvial.

A inventariação de pontos de água subterrânea apresentada baseou-se em informação recolhida na CCDRN,
nas Câmaras Municipais, em trabalhos diversos e no reconhecimento de campo efectuado ao longo de um
corredor com cerca de 4km de largura.

Todavia, uma vez definido o traçado final da via-férrea, será necessário reforçar o inventário de campo de
modo a incluir todas as captações públicas e privadas que possam vir a ser afectadas.

A qualidade da água subterrânea, quer para consumo humano quer para rega foi descrita sendo analisados os
usos e necessidades nos vários concelhos.
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A nível local, a conjugação de condições climatéricas (precipitações elevadas) e geológicas (geomorfologia
regional, contrastes litológicos, estado de alteração, fracturação), cria situações hidrogeológicas favoráveis ao
aparecimento de aquíferos com importância local. Estes aquíferos contribuem para o abastecimento a pequenas
povoações e constituem também uma importante parcela do abastecimento de explorações agrícolas; têm
ainda um papel fundamental na manutenção dos caudais ecológicos de rios e ribeiras e, consequentemente,
dos ecossistemas associados (Almeida et al., 2000).

Identificação, Avaliação e Minimização de Impactes
A volumetria das obras envolvidas no projecto (com diversos exemplos já indicados no descritor geologia) e a
extensão do mesmo indicam que serão expectáveis afectações significativas nos recursos hídricos.

Os impactes negativos a considerar ocorrerão sobretudo na fase de construção da obra, correspondendo a
escavações, túneis, aterros, fundações de viadutos, atravessamento de perímetros de protecção de captações
de água subterrânea para consumo humano e afectação directa de captações.

i) As escavações estarão associadas a impactes permanentes, correspondentes ao rebaixamento dos níveis de
água devido à intersecção do nível freático nos aquíferos. Na maioria dos Tramos os impactes são classificados
como de magnitude média a alta e de significância média a elevada.

ii) A construção de túneis poderá expor sobretudo os níveis aquíferos mais superficiais à poluição e provocar
rebaixamentos do nível freático e alterações na circulação subterrânea da água. Em fase de projecto será
necessário (e o EIA indica-o), adoptar soluções construtivas que permitam o restabelecimento dos níveis das
captações afectadas, de modo a minimizar o impacte dos rebaixamentos na água subterrânea. Sendo certo que
o sistema hídrico voltará a um estado de equilíbrio e daí se poder considerar o impacte como reversível, tal não
significa um retorno à situação inicial, ou seja, a circulação subterrânea pode ser restabelecida mas não
querendo isto significar que os níveis freáticos se manterão iguais em todos os locais, nem que os caudais a
extrair voltem a ser iguais em todos os pontos. Embora seja referido que, aquando da afectação de um ponto
de água, o mesmo será reposto, a viabilidade desta medida está dependente da área de influência do
rebaixamento e da área afecta às propriedades hidrogeológicas, pelo que podem existir situações em que as
minimizações não serão eficazes.

iii) A realização de aterros poderá ser responsável por impactes ao nível da recarga dos sistemas, como
resultado da destruição de locais preferenciais de infiltração e aumento da área impermeabilizada, para além de
poder igualmente introduzir alterações do nível freático.

iv) Os impactes previstos no atravessamento de perímetros de protecção de captações de água subterrânea
para consumo humano serão, na sua maioria, considerados no EIA como negativos, de efeito directo, baixa
significância, temporários e reversíveis. Aconselha-se que estes casos sejam analisados em pormenor na fase
de Projecto de Execução, tendo em conta as cotas de implantação da via-férrea, os possíveis sentidos de fluxo
natural da água (em repouso) e o potencial hidráulico (em repouso e em exploração), de modo a conseguir
formular um modelo conceptual de escoamento subterrâneo da zona, pois só assim será possível realizar uma
avaliação real e controlar os eventuais impactes.
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v) Os impactes associados à afectação directa de pontos de água serão negativos, directos, de alta magnitude e
elevada significância, permanentes e irreversíveis. Assim, como medida mitigadora os proprietários deverão
poder optar por serem indemnizados ou por terem a infra-estrutura restabelecida. Tal como recomendado no
Capítulo 7 do EIA, será imprescindível, antes do início das obras, proceder à selagem dos pontos de água que
fiquem inviabilizados, de modo a evitar a contaminação dos níveis aquíferos envolvidos. No entanto, em fase de
Projecto de Execução deverão estas situações ser devidamente identificadas.

No caso dos designados “pontos de água afectados não captados”, o impacte associado será negativo, directo,
de baixa magnitude e significância, permanente e irreversível. Embora estas captações não sejam captadas
actualmente, vão sofrer um impacte irreversível, deixando de constituir no futuro um recurso disponível para os
seus proprietários. Por isso, considera-se que para estes pontos deverão ser adoptadas as medidas de
minimização que foram preconizadas para os pontos de água directamente afectados (os proprietários poderão
optar por serem indemnizados ou por terem a infra-estrutura restabelecida). Tal como acima referido, em fase
de Projecto de Execução deverão estas situações ser devidamente identificadas.

Na fase de exploração os impactes consideram-se bem descritos no EIA. Para as afectações relacionadas com
os aspectos acima indicados, decorrentes da fase de construção, não será de esperar uma regressão em muitas
situações, como acontece, frequentemente, com as alterações de nível freático e de caudais introduzidas pelas
grandes escavações associadas a taludes.

Além dessas afectações decorrentes da fase de construção pode indicar-se, resumidamente, que será de prever
na fase de exploração a existência de um impacte negativo de baixa significância e magnitude, permanente e
localizado sobre a qualidade da água, devido à dissolução pelas águas de escorrência de metais que entram na
constituição do material circulante, carris e lubrificantes, e que por arrastamento e infiltração podem entrar nos
sistemas hídricos subterrâneos; o mesmo se aplicará ao eventual recurso a herbicidas ao longo da via-férrea.

Monitorização
Foi definido um programa de monitorização geral de carácter preliminar no EIA. No entanto, o plano de
monitorização final deverá ainda ter expressamente em conta os seguintes aspectos:
Incluir todas as nascentes e captações inventariadas que se encontrem dentro da área afecta à solução
escolhida.
Ser alargado para a fase de exploração, por um período que se considere apropriado, de modo a que haja
a caracterização da nova situação criada com a execução e exploração desta infra-estrutura.
A malha de monitorização deve ser adensada nas zonas de túnel e nas de maiores escavações e aterros.
Na área onde o traçado da via-férrea intercepta os perímetros de protecção de águas de abastecimento
público será necessário realizar um plano de monitorização específico para a fase de exploração, de modo
a avaliar a afectação da qualidade da água. Nos parâmetros a analisar deverão estar incluídos os definidos
pela lei em vigor à data, bem como os constituintes possíveis de serem introduzidos pela implementação
deste projecto.
Planear a frequência das amostragens durante a fase de construção e exploração. De notar que a
amostragem deverá ser coordenada no tempo e no espaço com dados de precipitação atmosférica e de
caudais escoados, de modo a ter a máxima representatividade possível.
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Definir, ainda que genericamente, o tipo de medidas a adoptar, na sequência dos resultados dos
programas de monitorização, quer para a fase de construção quer para a fase de exploração.

Comparação de Alternativas. Conclusões
A comparação ambiental de alternativas, efectuada no EIA, teve por base a predição e avaliação de impactes
realizada e atendeu às medidas de minimização propostas.

No Sub-troço 1, ambos os Tramos A1 e B1 apresentam impactes semelhantes para as escavações, extensões
de impermeabilização associadas a aterros, túneis e perímetros de protecção propostos afectados. No entanto,
o Tramo A1 tem um maior impacte sobre captações (afectação directa de 9 captações quando no Tramo B1 são
afectadas 6). Tendo em conta estes factores, o EIA considerou o Tramo B1 mais favorável, embora a diferença
não seja relevante se forem aplicadas as medidas de minimização previstas.

O Sub-troço 2 é o que provoca mais impactes a nível dos recursos hídricos subterrâneos, inclusive pela
proximidade a áreas hidrologeológicas sensíveis onde se encontram diversas captações de água de
abastecimento público e privado (Tomo 2.4, pág.11.3 do EIA). Ambos os Tramos têm grandes escavações,
grandes áreas de impermeabilização associadas à construção de túneis e são afectadas várias captações (16
para o Tramo A2 e 13 para o Tramo B2). O Tramo A2 provoca um impacte menor em termos de
impermeabilização associada à construção de aterros, contudo, afecta um maior número de perímetros de
protecção propostos pelos autores do EIA. Considera-se que o Tramo B2 é mais favorável.

O Sub-troço 3 apresenta impactes semelhantes para ambos os Tramos no que concerne ao número de
perímetros propostos afectados. Embora sejam directamente afectadas mais captações no Tramo A3, a
diferença não é relevante (6 captações em A3 e 4 em B3). Os impactes mais significativos na hidrogeologia são
resultantes das escavações e das áreas impermeabilizadas associadas quer à construção de aterros, quer de
túneis. Por este facto, o Tramo A3 é o mais favorável para os recursos hídricos subterrâneos.

Os impactes no Sub-troço 4 (ligação a Espanha) são semelhantes para ambos os Tramos no que concerne aos
recursos hídricos subterrâneos.

Pela avaliação efectuada conclui-se, assim, que as soluções constituídas pelos Tramos B1+B2+A3+A4/B4 serão
as que denotam menos impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos, correspondentes às Soluções 6 e 14.

É de referir que não se registaram diferenças de tal modo marcantes que levassem a indiciar qualquer Tramo
como francamente desfavorável e ainda que, dentro de cada Sub-troço, a opção entre A ou B é pouco
contrastada.

6.2 Recursos Hídricos Superficiais

Estado Actual
No que concerne aos Recursos Hídricos Superficiais, a área em estudo abrange fundamentalmente quatro
grandes bacias - Ave, Cávado, Lima e Minho.
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Os recursos hídricos da região em estudo, segundo o EIA, reflectem as características climáticas da Região
Entre Douro e Minho, com influência atlântica, a ocidente e influência continental, na zona mais oriental.

O Estudo refere no Rio Cávado a existência de uma albufeira de águas públicas, a Albufeira de Ruães,
atravessada pelas duas alternativas propostas entre o pK 11+587 e 11+706 (Tramo A1 e B1), sob a forma de
viaduto. Esta albufeira para além de ser utilizada para a produção de energia é ainda utilizada para a actividade
piscatória. Nas proximidades do presente projecto, refere-se ainda a existência das Barragens de Penide, de
Arga de Baixo e de Covas. As Barragens de Penide e Covas situam-se a jusante do projecto e a Albufeira de
Arga de Baixo, apesar de próxima, nenhuma das linhas de água intersectadas pelo traçado, contribui para a
mesma.

Refere-se no EIA, ainda, a proximidade à Zona Húmida de Importância Internacional – Paisagem Protegida das
Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, que se situa no concelho de Ponte de Lima. Esta zona desenvolve-se
em torno de duas Lagoas e das margens do rio Estorãos numa zona de várzea sujeita a encharcamento. O EIA
refere que apesar da proximidade a esta zona não é expectável a sua afectação.

O Estudo refere as principais linhas de água atravessadas pelas alternativas A e B. A implementação desta linha
envolverá o atravessamento de diversos cursos de água, adoptando para o efeito a execução de passagens
hidráulicas para a sua maioria e de viadutos para os cursos de água correspondentes a bacias de maior
significado.

No que se refere aos atravessamentos das linhas de água, o Estudo informa que os mesmos serão efectuados
através de obras hidráulicas (viadutos ou passagens hidráulicas) de forma a permitir o restabelecimento da
totalidade das linhas de água atravessadas e também a drenagem do escoamento dos solos adjacentes a
montante da ferrovia, minimizando a afectação sobre a drenagem natural e o efeito barreira associado à
execução do presente projecto. Refere, também, que o dimensionamento dos órgãos de drenagem foi
efectuado de modo a permitir manter as condições de escoamento, tendo o dimensionamento das passagens
hidráulicas sido efectuado para um período de retorno de 100 anos.

O EIA refere que relativamente aos desvios das linhas de água, quando o seu restabelecimento não se verificar
como mais vantajoso, serão analisadas outras alternativas, nomeadamente passagens superiores de água,
sendo em fase posterior avaliadas as melhores soluções para os atravessamentos. Refere ainda que para o
restabelecimento de linhas de água foram considerados aquedutos tubulares de diâmetro mínimo de 1,00 m
para permitir maior facilidade de limpeza, sendo nas secções superiores a 1,50 m adoptados aquedutos de
secção quadrada.

O EIA refere que o Tramo A1 implica o atravessamento de 44 linhas de água identificadas segundo as cartas
militares. Destas verifica-se o atravessamento de algumas linhas de água de maiores dimensões (restabelecidas
por viadutos ou aterro) e em maior número o atravessamento de linhas de água de bacias hidrográficas de
menor área, com destaque para atravessamentos em aterro, com recurso a passagem hidráulica. O Tramo B1
intercepta 37 linhas de água, maioritariamente cursos de água de pequenas dimensões atravessados em aterro,
com recurso a passagem hidráulica. No Tramo A2 são atravessadas 63 linhas de água, sendo as linhas de água
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principais atravessadas maioritariamente em viaduto, enquanto as linhas de água de menores dimensões são
maioritariamente atravessadas em aterro, por passagem hidráulica. O Tramo B2 implica o atravessamento de
100 linhas de água, sendo a grande maioria, cursos de água de pequenas dimensões. No Tramo A3, são
atravessadas 25 linhas de água, maioritariamente linhas de água de reduzidas dimensões, atravessadas por
passagem hidráulica em aterro ou em viaduto. No Tramo B3, são atravessadas 24 linhas de água, sendo uma
linha de água principal, 8 linhas de água secundárias e 10 pequenos efluentes. Neste Tramo são ainda
efectuados 5 atravessamentos em túnel mineiro o que não se traduz em qualquer impacte. O Tramo A4
apresenta 3 atravessamentos, todos eles em Viaduto. No Tramo B4 são igualmente realizados 3
atravessamentos com recurso a Viaduto, duas linhas de água de pequenas dimensões e uma linha de água
principal.

O Estudo refere, em suma, o seguinte:
O Tramo B2 é o que atravessa um maior número de linhas de água (100).
O Tramo A2 é o que apresenta mais atravessamentos de linhas de água principais, que dão origem a
impactes mais significativos, no entanto, todos com recurso a Viaduto, logo com reduzida magnitude.
Tanto o Tramo A4 como o Tramo B4 atravessam o mesmo número de linhas de água em Viaduto (3).
O maior número de linhas de água atravessadas consiste em linhas de água de pequenas dimensões e com
bacias hidrográficas afluentes reduzidas (área <2,5 km2).
As linhas de água de maiores dimensões são atravessadas maioritariamente por viaduto havendo apenas
algumas atravessadas em aterro.
As linhas de água secundárias, que se traduzem num impacte de média significância são atravessadas
maioritariamente em viaduto e aterro, sendo que não existe nenhum atravessamento em túnel cut&cover.
As linhas de água de bacia hidrográfica mais reduzida apresentam diversos modos de atravessamentos,
sendo o principal em aterro, com recurso a passagem hidráulica.
Em relação aos atravessamentos em túnel mineiro, à excepção do Sub-troço 4, são atravessadas várias
linhas de água (2 – Tramo A3 e 23 – Tramo B2). No entanto, não existindo interferência com a superfície,
não existe qualquer impacte sobre as águas superficiais.
O atravessamento superior, por meio de uma estrutura em aqueduto (PH 52.1) de uma linha de água
situada ao pk 52+500, da alternativa A (Túnel do Cossourado).

Identificação e Avaliação de Impactes
Os principais impactes nas águas superficiais incidem sobretudo no escoamento dos cursos de água, quer pelo
seu atravessamento, quer pelo desvio do seu traçado.

No que refere aos atravessamentos, os impactes encontram-se associados ao modo como o mesmo se processa
e às características da linha de água atravessada. Assim, no que se refere à magnitude, o Estudo considera de
reduzida magnitude os impactes relacionados com os atravessamentos em viaduto e a inexistência de impactes
se o atravessamento for efectuado em túnel mineiro. Relativamente às passagens hidráulicas considera os
impactes de média magnitude quando os atravessamentos são efectuados em aterro e escavação. No que
concerne aos desvios de linhas de água, considera os impactes de elevada magnitude quando há a necessidade
de se efectuarem valas de desvio. O impacte de maior magnitude, segundo o EIA, será o Túnel cut&cover,
quando se verifique a intersecção de linhas de água. Relativamente à significância, considerou o
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atravessamento de linhas de água, com maior bacia hidrográfica um impacte superior comparativamente ao
atravessamento de linhas de água de bacias de área inferior.

O EIA apresenta como soluções para os atravessamentos, a utilização de passagens hidráulicas que foram
dimensionadas para o escoamento do caudal de cheia centenária e ainda de viadutos para os cursos de água
de maior caudal, de modo a permitir o livre escoamento em ocasiões de cheia, impactes que se consideram
negativos e de média magnitude.

Poderá haver, também afectação da qualidade da água, nomeadamente na fase de construção.

Considera-se o desvio de uma linha de água um impacte de elevada magnitude. No EIA, foi identificada a
execução de uma vala paralela ao traçado da via-férrea e junto ao pé de talude de suporte da plataforma dessa
via, destinada ao desvio do traçado do leito de um curso de água. No entanto, é omissa a solução a adoptar,
nomeadamente no que respeita ao restabelecimento desse leito para jusante da PH 24.1. Além disso para
montante desse local está previsto o restabelecimento da EN 201 que por se aproximar daquela linha de água
poderá constituir obstáculo ao seu escoamento, pelo que o talude de suporte deste restabelecimento deverá
ficar afastado mais de 5 m do limite do leito do referido curso de água. Para outras situações idênticas previstas
deve adoptar-se o mesmo procedimento.
O Estudo refere ainda que todas as travessias de zonas de cheia se efectuam em viaduto, sem interferência
com as condições de escoamento de cheia das linhas de água, traduzindo-se em impactes negativos, de
reduzida magnitude e significância.

No que se refere ao atravessamento da Albufeira de Ruães este é efectuado em Viaduto por todas as soluções
propostas. Assim, o EIA considera o impacte sobre esta Albufeira negativo, de reduzida magnitude e
significância, uma vez que este tipo de atravessamento não interfere com o uso da mesma.

Na fase de exploração, no que concerne a este factor ambiental, o EIA não prevê impactes significativos, quer
ao nível do escoamento, quer ao nível da qualidade da água.

Como conclusão, considera-se que o Estudo terá abrangido todos os impactes com significado no que se refere
aos Recursos Hídricos Superficiais, concordando-se com essa avaliação, à excepção do desvio da linha de água
atrás referido, ou outras situações idênticas às quais não foi dada a devida relevância. Tratando-se de um
impacte de elevada magnitude deve ser garantida a sua mitigação. Neste âmbito, informa-se que o desvio do
traçado do curso de água deve acautelar a continuidade do leito e garantir a devida conformidade com os
troços a montante e a jusante, devendo também acautelar os afastamentos mínimos aos taludes (5 m) e ter em
atenção a criação de uma nova servidão administrativa bem como as consequências daí decorrentes para os
proprietários dos terrenos marginais onde a mesma incida.

Chama-se igualmente à atenção para o facto de estar prevista a implantação do parque de estacionamento de
apoio à Estação de Braga colidindo este com o traçado de uma linha de água, o que se considera
inconveniente. Assim, considera-se que deve ser alterado de forma a não existir sobreposição e a poderem ser
garantidos os afastamentos mínimos ao seu leito (5m).
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Na alternativa A2 o viaduto do Rio Neiva deverá iniciar-se ao pk 23+250m, de forma a abarcar toda a área
plana da margem esquerda do Rio Neiva, abrangendo toda a área inundável.

No viaduto do Rio Labruja, também na alternativa A2, localizado entre o pk 39+700 e pk 40+700, dever-se-á
ter atenção a necessidade de não implantar qualquer pilar no leito nem a menos de 5 m deste.

Comparação das Alternativas
A análise comparativa entre os Tramos alternativos para cada sub-troço, permitiu concluir que as soluções 7 e
15, B1+A2+A3+A4 ou B4, são preferíveis no que concerne aos Recursos Hídricos Superficiais, porque seriam as
soluções que menos afectariam os recursos hídricos superficiais, embora não se considere haver diferenças
significativas entre as alternativas propostas.

6.3 Recursos Hídricos Subterrâneos

Estado Actual
O presente projecto intersecta zonas sensíveis que se identificam como sendo as zonas de maior infiltração, as
zonas de maior apetência hidrogeológica e os locais onde existem captações públicas.

As manchas de maior infiltração localizam-se sobre rochas graníticas, zonas metassedimentares e depósitos de
terraço.

No sub-troço 1 assume maior relevância a intersecção dos aluviões do Rio Cávado em cerca de 1km em
viaduto.

No sub-troço 2 a alternativa B2 intersecta a zona de alimentação do aquífero granítico a noroeste do Rio Neiva
em cerca de 0,5 km, os aluviões do rio Lima em cerca de 2km e o sistema aquífero da Serra de Nora e Padela
em cerca de 10km. A alternativa A2 faz a intersecção com os aluviões do rio Lima em viaduto, durante cerca de
0,5 km.

No sub-troço 3, ambas as alternativas intersectam o sistema aquífero de Gandra, praticamente em toda a sua
extensão.

O sub-troço 4 intersecta os aluviões do Rio Minho em viaduto.

Os troços com maiores impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos correspondem àqueles que são feitos
em túnel, com grandes escavações e grandes aterros.

A alternativa de traçado A prevê cerca de 16km em túnel, num total de doze túneis, seis deles abertos em
cut&cover (1,1km) e os restantes em túnel mineiro. A alternativa de traçado B prevê dez atravessamentos em
túnel, com cerca de 13km, sendo três deles abertos em cut&cover (0,5km) e os restantes em túnel mineiro. O
recobrimento máximo dos túneis mineiros varia entre 40 e 134m na Alternativa A de traçado e entre 27 e 161m
na Alternativa B. As escavações de maiores dimensões na Alternativa A podem atingir os 30m, com valores
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médios de cerca de 19m, enquanto na Alternativa B atingem os 48m, com valores médios de cerca de 23 m. As
zonas de grandes aterros associadas à Alternativa A podem atingir os 20m de altura ao eixo, com valores
médios de 14m, enquanto na Alternativa B atingem os 25m de altura ao eixo, com valores médios de 14 m.

O EIA apresenta uma listagem de pontos de água inventariados com base no trabalho de campo e nos dados
fornecidos pela CCDR/N, mas reconhece que "É extremamente difícil inventariar todos os pontos de descarga

naturais e de captações privadas". Este trabalho de inventariação de pontos de água, mesmo perante as
dificuldades locais - que apenas traduzem a realidade do campo na região do Alto Minho - deverá ser feito de
modo sistemático nas áreas mais sensíveis do projecto: túneis, grandes escavações e aterros:
sempre que as escavações intersectem o nível freático;
nas zonas com escavações com mais de 10 metros;
nas zonas a jusante de aterros com mais de 10 metros;
e, por amostragem nas restantes áreas.

Identificação e Avaliação de Impactes
O EIA identifica os impactes mais significativos nos recursos hídricos subterrâneos que ocorrem durante a fase
de construção como sendo aqueles que estão associados às situações de escavação, túneis, aterros e viadutos,
para além do atravessamento de áreas de protecção e afectação directa de captações de água subterrânea.

É apresentada a avaliação destes impactes para cada Tramo, onde foram devidamente consideradas as
características de cada uma das situações construtivas (escavações, aterros, túneis e viadutos), as formações
geológicas interessadas, as captações intersectadas e o nível de água local obtido a partir de sondagens e
observações de poços e furos de captação de água.

Estes impactes são classificados, de modo genérico para as escavações, aterros e túneis, como negativos,
directos de magnitude e significâncias médias a alta/elevadas, permanentes e irreversíveis. Para o caso dos
viadutos são classificados, de modo genérico, como negativos, directos, insignificantes, de magnitude baixa,
temporários e reversíveis.

No estudo são identificados os atravessamentos de Perímetros de Protecção de captações destinadas ao
consumo humano e as afectações directas de pontos de água.

Os impactes são avaliados, de modo genérico, para os atravessamentos de Perímetros de Protecção, como
negativos, directos, de baixa magnitude e significância, temporários e reversíveis; para as afectações de
captações, os impactes estão directamente relacionados com a importância das captações e são classificados
como negativos, directos, magnitude e significância altas e elevada, permanentes e irreversíveis.

Os impactes durante a fase de exploração, relacionados com a infiltração de substâncias provenientes da infraestrutura ferroviária e das composições são considerados negativos, de incidência local, de baixa magnitude e
significância.

No estudo não foram identificados os impactes associados às áreas de deposição dos materiais sobrantes nem
às áreas de empréstimo de materiais.
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Comparação de Alternativas
A análise comparativa das soluções alternativas propostas, na perspectiva dos recursos hídricos subterrâneos,
teve em consideração os seguintes aspectos como sendo aqueles que apresentam impactes mais relevantes:
Atravessamentos em túnel (extensão de impermeabilização e intersecção do nível freático).
Dimensão das escavações e dos aterros (intersecções do nível freático nas escavações e extensão das
impermeabilizações nos aterros).
Intersecções de perímetros de protecção de captações públicas.
Afectação directa de pontos de água.

No Sub-troço 2, ambas as alternativas têm impactes significativos nos recursos hídricos subterrâneos, a opção
pela alternativa A2 é a opção por um troço com mais atravessamentos em túnel (que pode ser significativo, ou
não, em função das características hidrogeológicas dos maciços atravessados). A alternativa B2 tem menos
túneis (7,3km contra 11,2km), mas tem mais aterros (11,4km contra 8,2km), mas, fundamentalmente,
atravessa menos zonas de protecção alargada (4,2km contra 19,5km) que a alternativa A2 e afecta
directamente menos captações (13 contra 16).

A análise comparativa entre os Tramos alternativos para cada Sub-Troço permitiu concluir que os Tramos com
menores impactes para os recursos hídricos subterrâneos são B1+B2+A3+A4 ou B4, correspondentes à Solução
6 e Solução 14.

Considera-se que nesta análise o número de captações directamente afectadas foi avaliado por defeito, mas
admite-se que foi mantida uma proporcionalidade relativa entre os vários Tramos em comparação, pelo que se
aceita que as Soluções 6 e 14 são aquelas que apresentam menores impactes para este factor ambiental.

Na análise global da comparação entre alternativas foi introduzida a relação de importância dos factores
ambientais entre si, tendo-se incluído os Recursos Hídricos Subterrâneos no grupo dos factores ambientais com
maior importância (Grau de Importância III), o que se considera correcto para o projecto em análise.

6.4 Aspectos Ecológicos

Estado Actual

Rede Fundamental da Conservação da Natureza
A caracterização efectuada no EIA ao nível deste item é suficiente, pese embora se entenda que a afectação
das áreas relevantes para a biodiversidade deve extravasar as Áreas Classificadas para abranger toda a Rede
Fundamental de Conservação da Natureza (adiante designada abreviadamente por RFCN), quer ao nível do
Sistema Nacional de Áreas Classificadas que integra “áreas nucleares”, quer ao nível das “áreas de

continuidade”, conforme expresso no Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (Art.º
5.º do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de Julho, adiante designado abreviadamente por DL142/2008).

As implicações nas “áreas nucleares” – designadamente, Áreas Protegidas integradas na Rede Nacional de
Áreas Protegidas (adiante designados abreviadamente por AP), Sítios de Importância Comunitária (adiante
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designados abreviadamente por SIC) e Zonas de Protecção Especial (adiante designadas abreviadamente ZPE),
estas duas últimas figuras integrados na Rede Natura 2000, e demais áreas classificadas ao abrigo de
compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, podem ser resumidas em três níveis:
os SIC que são interceptados por qualquer uma das alternativas - Rio Lima (PTCON0020) e Rio Minho
(PTCON0019), sendo que neste particular ainda é possível contrastar a extensão do atravessamento
conforme seguidamente apresentado.

Tramo A2

Tramo B2

Tramo A4

Tramo B4

753m

1868m

1297m

1187m

os SIC, ZPE e AP e outras áreas classificadas que se situam relativamente próximo das alternativas
conforme sintetizado no quadro seguinte:

Área classificada
Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e de
S. Pedro de Arcos
Sítio Ramsar – Zona Húmida de Importância
Internacional nº1613

Distância
250m

250m

ZPE Estuários dos Rios Minho e Coura (PTZPE0001)

1,3km a poente dos Tramos A3 e B3

SIC Serra d’Arga (PTCON0039)

1,6km a poente do Tramo B2

SIC Corno do Bico (PTCON0040)

4,3km a nascente de ambas as alternativas

Paisagem Protegida do Corno do Bico

4,3km a nascente de ambas as alternativas

os Sítios de Importância Comunitária, Zonas de Protecção Especial e Áreas Protegidas que se situam
relativamente distantes das alternativas (a mais de 10km) – SIC Serras da Peneda e Gerês (PTCON0001) e
Litoral Norte (PTCON0017), ZPE Serra do Gerês (PTZPE0002), Parque Nacional da Peneda-Gerês e Parque
Natural do Litoral Norte.

Habitats e Flora
Neste capítulo, merecem destaque, os habitats naturais de interesse comunitário constantes do Anexo B-I do
Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro
(adiante designado abreviadamente por DL140/99) e identificados no EIA, interceptados por qualquer uma das
alternativas propostas, designadamente:
“Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica” (9230), dispersos por toda área
em estudo.
“Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior” (91E0), habitat prioritário, ou seja, “habitat

natural ameaçado de extinção e existente em território nacional” (alínea e) do nº 1 do Artº 3º do DL
140/99, subtipo Amiais ripícolas (911E0pt1), identificado na maior parte das linhas de água.
“Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-

Batrachion” (3260), representado também na maior parte das linhas de água.
Referência ainda para outros habitats naturais de interesse comunitário que, embora não interceptados pelos
traçados, foram identificados na área abrangida pelo EIA, pelo que devem ser acautelados em qualquer
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alteração que seja introduzida ao projecto, bem como para outros aspectos relacionados com a sua construção,
nomeadamente:
“Charnecas secas europeias” (4030), com ocorrência marginal nos corredores em estudo.
“Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior” (91E0), habitat prioritário, subtipo Amiais
paludosos (91E0pt3), assinalado na Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos e na
área adjacente ao rio Minho em S. Pedro da Torre.

Ao nível das espécies vegetais raras, ameaçadas ou protegidas, o EIA admite ocorrência de espécies como

Narcissus cyclamineus, Veronica micrantha, Davallia canariensis e Pinguicola lusitanica no corredor atravessado
pelo Tramo B2.

É assinalada na área em estudo a presença de espécies exóticas infestantes como um importante factor de
degradação, situação que deverá ser acautelada face à sua agressividade ecológica.

Em síntese, os valores botânicos mais importantes ocorrem ao longo das linhas de água e respectivas margens
e zonas adjacentes, sublinhando o referido no item anterior (Rede Fundamental da Conservação da Natureza)
relativamente à importância das áreas de continuidade, embora seja de assinalar também a ocorrência de áreas
de carvalhal.

Fauna
Mamíferos
A comunidade mamológica (exceptuando os quirópteros) é composta maioritariamente por espécies com o
estatuto de “Quase ameaçado”. De acordo com o EIA foram identificadas 34 espécies de mamíferos
potencialmente presentes na área de estudo, com destaque para a Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus;
espécie prioritária – espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa, contante do Anexo BIV do DL 140/99), cujas áreas mais importantes para a sua conservação são os rios Neiva, Coura e afluentes,
as ribeiras da Codeceira, do Cunha e da Outeira e a Lagoa de Bertiandos e afluentes. Ainda no que respeita à
presença de espécies com estatuto desfavorável, o EIA salienta o Leirão (Eliomys quercinus), o Musaranho-deágua (Neomys anomalus) e o Musaranho-dos-dentes-vermelhos (Sorex granarius), espécies citadas para a
Lagoa de Bertiandos e de S. Pedro de Arcos. Considera-se que a caracterização de referência referente a este
grupo taxonómico não está completa.

Referência particular para o Lobo (Canis lupus), uma vez que o projecto nos subtroços 2, 3 e 4 atravessa a sua
área de distribuição que consta do Censo Nacional do Lobo 2002/2003 e, em concreto, a área ocupada pela
Alcateia de Arga (Pimenta et al., 2005), na parte final dos Tramos A2 e B2 (a partir do km 44+000 e km
42+000, respectivamente) (ver figura seguinte). Constituindo a conservação do lobo um dos objectivos que
levaram à designação do SIC Serra d’Arga, é imperativo assegurar nesta Área Classificada as condições
ecológicas necessárias à manutenção ou restabelecimento da presença desta alcateia, de acordo com a
Directiva Habitats.

Relativamente ao grupo dos quirópteros, e em particular, relativamente às espécies que apresentam estatuto
de ameaça - Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrum-equinum) e Morcego-de-ferradura-pequeno
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(Rhinolophus hipposiderus) – estas ocorrem próximo do Tramo B2, conforme referido no EIA, mas também,
estão identificados abrigos, conforme sintetizado no quadro seguinte:

Tramo

Quilómetro

Distância

Tramo A2

km 49+000

5 km

Tramo B2

km 51+600

5 km

Tramo A3

km 57+250

4 km

km 59+750

4,8 km

km 59+750

5 km

km 64+000

5 km

Tramo B3

Intercepção da área ocupada pela Alcateia de Arga no Censo Nacional de Lobo 2002/2003, pelo projecto, na
parte final dos Tramos A2 e B2 (Pimenta et al., 2005)

Avifauna
Na área de estudo foram identificadas 84 espécies de ocorrência potencial, tendo sido confirmada a presença
de 54, de acordo com o EIA. De entre aquelas, são destacadas pelo estudo as que têm o seu efectivo
reprodutor em Portugal estimado abaixo dos 10000 espécimes ou apresentam estatuto de ameaça em Portugal.
Cruzando com a sensibilidade à perturbação, infere o EIA de que na área adjacente à Lagoa de Bertiandos e de
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S. Pedro de Arcos e no corredor atravessado pelo Tramo B2, ocorrem espécies muito sensíveis à perturbação
directa e com maior valor do ponto de vista da conservação.

Herpetofauna
Foram identificadas 8 espécies de anfíbios de ocorrência potencial na área de estudo, com distribuição alargada
no nosso país e todas com o estatuto de “Quase ameaçado”, tendo sido de acordo com o EIA apenas
confirmada a presença da Salamandra-comum (Salamandra salamandra). Destaque para a presença de
espécies incluídas no Anexo I da Directiva Habitats - Salamandra-portuguesa (Chioglossa lusitanica) e de Rã-defocinho-comprido (Discoglossus galganoi). Assinala o EIA que “parte significativa das espécies presentes na

área de estudo, incluindo aquelas que apresentam estatuto de ameaça em Portugal, depende total ou
parcialmente de cursos de água e zonas húmidas”, facto que intensifica aquilo que já foi referido nos itens
anteriores sobre a importância destes sistemas. Consequentemente, o EIA destaca como os locais mais
importantes para a conservação da herpetofauna os seguintes: rios Neiva, Coura e seus afluentes, ribeiras da
Codeceira e afluentes, do Cunha e da Outeira e os amiais paludosos.

Quanto aos répteis, foram igualmente identificadas 11 espécies de ocorrência potencial na área de estudo,
tendo sido confirmada a presença de Cobra-rateira (Malpolon monspessulanus) e de Cobra-de-água-viperina
(Natrix maura).

Fauna aquática
Foram inventariadas 23 espécies de peixe de ocorrência potencial na área de estudo, destacando o EIA o facto
de ocorrerem 8 espécies com estatuto de ameaça em Portugal, designadamente: espécies migradouras - Sável
(Alosa alosa), Savelha (Alosa fallax), Lampreia-comum (Petromyzon marinus), Salmão-do-atlântico (Salmo

salar), (todas estas incluídas no anexo B-II do DL 140/99) Enguia (Anguilla anguilla), Truta marisca (Salmo
trutta); espécies não migradouras – Panjorca (Achondrostoma oligolepis), Esgana-gata (Gasteroterus
gymnurus) e Verdemã do norte (Cobitis calderoni).
Relativamente aos bivalves de água doce, o EIA assinala a presença de Mexilhão-de-rio-do-norte (Margaritifera

margaritifera) no rio Cávado, embora não confirme a sua existência nos pontos de atravessamento. Contudo,
com base nos dados disponíveis (ICNB, 2008b) é possível a sua ocorrência no rio Cávado próximo ou na zona
de atravessamento. Esta espécie está igualmente referenciada para o rio Neiva, de acordo com o Plano
Sectorial da Rede Natura 2000.

Identificação e Avaliação de Impactes
Rede Fundamental da Conservação da Natureza
A comparação da extensão do atravessamento em áreas nucleares relevantes para a biodiversidade é um factor
que contribui para a selecção da solução mais favorável, no entendimento que se deverá privilegiar o traçado
mais curto e, consequentemente, a menor área afectada. Neste particular, os Tramos mais favoráveis são o A2
e o B4.

Para além dos impactes directos gerados em Áreas Classificadas, importa também atender ao nível da
intercepção de elementos paisagísticos de importância fundamental para a fauna e flora selvagens.
Efectivamente, o projecto intercepta corredores ecológicos, que estabelecem ou salvaguardam a ligação e o
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intercâmbio genético de populações de espécies selvagens (flora e fauna) entre as diferentes áreas nucleares
de conservação, contribuindo para uma adequada protecção dos recursos naturais e para a promoção da
continuidade espacial, da coerência ecológica das áreas classificadas e da conectividade das componentes da
biodiversidade em todo o território, bem como para uma adequada integração e desenvolvimento das
actividades humanas, conforme expresso no Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
(Art.º 5.º do DL142/2008) e no diploma que transpôs para o direito interno as Directivas aves e habitats (Art.º
7.º-C do DL140/99).

Neste particular, merecem especial destaque, em termos genéricos, todas as áreas com estatuto de Reserva
Ecológica Nacional, de Reserva Agrícola Nacional e de Domínio Público Hídrico, e, em termos mais particulares,
os rios Coura e Cávado, em linha com o que está expresso nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal do
Alto Minho e Baixo Minho que se encontram em vigor (Decretos Regulamentares n.º 16/2007 e 17/2007,
respectivamente), onde aqueles rios estão englobados nos “Corredores ecológicos” demarcados naqueles
instrumentos de gestão territorial. A quantificação da afectação da RAN e da REN não é aqui incluída por força
de já estar explicitada nos factores “Solo” e “Ordenamento do Território”.

Habitats, Flora e Fauna
Os principais impactes previsíveis do projecto sobre os habitats, flora e fauna são os seguintes (ICNB, 2008a):
Atropelamento.
Colisão e electrocussão.
Destruição directa de habitats e núcleos populacionais da flora.
Efeito de Exclusão.
Alteração de habitat e perturbação da fauna.
Efeito barreira e fragmentação.
Efeito cumulativo.

Mortalidade por atropelamento
O impacte negativo decorrente da mortalidade por atropelamento registará previsivelmente níveis mais
elevados nas proximidades de abrigos de morcegos (Tramos comuns no final do subtroço 2 início do 3, junto ao
rio Coura), nos corredores de passagem, dispersão e migração, com particular acuidade para os vales dos
cursos de água mais importantes – rios Cávado, Neiva, Lima, Coura e Minho, e no Tramo B2 junto à Paisagem
Protegida das Lagoas de Bertiandos e de S. Pedro de Arcos (uma vez que esta constitui uma zona húmida),
mas também sempre que o perfil da ferrovia e o habitat envolvente concorrerem, respectivamente, para a
intercepção de corredores e/ou locais onde se concentram um maior número de animais.

Entre as espécies mais vulneráveis (Pons, 1994 cit. ICNB, 2008a), contam-se as aves de presa, em particular, a
coruja-do-mato, a coruja-das-torres, bufo pequeno e a águia-de-asa-redonda. Adicionalmente, os cadáveres
nas linhas ferroviárias potenciam este impacte na medida em que atraem animais com hábitos necrófagos. No
sentido de sublinhar a importância deste impacte, considera-se ainda importante referir que o estudo citado
atrás registou uma mortalidade de 3,4 aves/km/mês, na linha do Norte da linha ferroviária de alta velocidade
em França.
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O facto da vulnerabilidade das espécies variar ao longo do ano (Maio e Julho para os morcegos, fim da
Primavera e Verão para as aves e Outono para os carnívoros; ICNB, 2008a) poderá justificar medidas
apropriadas implementadas temporalmente.

Mortalidade por colisão e electrocussão com os cabos eléctricos
Sob este ponto de vista, as espécies mais vulneráveis são as espécies de voo baixo e as aves de rapina que se
alimentam das vítimas e que utilizam os apoios como poiso. Sucedem, no entanto, vários factores que poderão
minimizar este impacte negativo como o aumento (em altura) da vegetação envolvente à linha, os perfis em
escavação e maior isolamento de cabos e sua sinalização. Genericamente, as áreas com impactes mais
significativos correspondem às referidas no ponto anterior (mortalidade por atropelamento).

Destruição directa de habitats naturais e núcleos populacionais da flora
Na fase de construção, o projecto implica a destruição directa de habitats, impacte apenas atenuado quando a
sua implantação se faz em túnel ou em viaduto, neste último caso, desde que a altura ao solo permita o
desenvolvimento adequado das espécies vegetais que os constituem.

Na fase de exploração, os principais impactes ao nível dos habitats e flora identificados poderão resultar
sobretudo da perda potencial de espaços em função do acréscimo de actividade económica e ocupação dos
solos nas zonas envolventes às unidades e equipamentos de apoio à gestão e exploração da ferrovia.

Alteração de habitat e perturbação da fauna e efeito de exclusão
A degradação da qualidade do habitat decorrente do aumento dos níveis de perturbação e de poluição,
nomeadamente, movimento com a passagem de composições ou derivado a operações de manutenção, ruído,
iluminação e introdução na água e no solo de metais e lubrificantes relacionados com o material circulante e
carris, causará impactes negativos que originarão o afastamento de animais e a médio/longo prazo a redução
ou desaparecimento de núcleos populacionais de espécies da flora e da fauna. Entre as espécies mais
afectadas, temos as mais sensíveis à perturbação, nomeadamente, carnívoros e aves de rapina e entre os locais
mais vulneráveis refira-se as zonas húmidas (o que ressalta mais uma vez a necessidade de salvaguardar o
impacte sobre a Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e de S. Pedro de Arcos) e as zonas de
reprodução e dependência. Neste particular, conforme afirma o EIA os Tramos apresentam valores sem
diferenças significativas, com excepção do sub-troço 2, onde o Tramo B2 é claramente mais desfavorável fruto
da proximidade à Serra de Arga e às Lagoas de Bertiandos e de S. Pedro de Arcos.

Outro aspecto a ter em conta a este nível, uma vez que é assinalada na área em estudo a presença de espécies
exóticas com comportamento invasor, devido às suas características, aquelas espécies empreenderão com
relativa facilidade a colonização dos taludes marginais à ferrovia e/ou outras áreas onde a vegetação foi
afectada por via da execução da obra (e a exemplo de outras situações na região, por exemplo, a A27 entre
Viana do Castelo e Ponte de Lima).

Por sua vez, o impacte resultante da introdução e estabelecimento de espécies alóctones sem comportamento
invasor poderá suceder se a escolha do elenco florístico a utilizar no Projecto de Integração Paisagística não for
controlada e se as acções de manutenção das áreas semeadas ou plantadas não respeitarem aquele projecto,
pelo que ambos os aspectos referidos devem ser condicionados.
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Efeito barreira e fragmentação do habitat e eventuais consequências genéticas e demográficas
O EIA salienta a elevada permeabilidade do projecto devido à presença de inúmeros túneis e viadutos, sendo
essencial notar, para efeitos da selecção da solução mais favorável, que não existem diferenças significativas
em termos percentuais para cada par de Tramos alternativos. O referido não obsta a que seja necessário, em
fase subsequente do projecto, definir quais serão as passagens (PH, viadutos, PS e PI) que importa adaptar de
forma a salvaguardar a permeabilidade e conectividade de habitats e fluxos de vertebrados terrestres.

Releva-se com especial atenção o facto do traçado da linha fragmentar a área de distribuição do lobo, e
interceptar a área ocupada pela alcateia de Arga, de acordo com o Censo Nacional de Lobo 2002/2003
(Pimenta et al. 2005) relacionada com o SIC Serra d’Arga. Este facto introduzirá maior perturbação no território
desta alcateia e agravará o isolamento daquele núcleo populacional, por via da dificultação do fluxo de animais
dispersantes vindos de Este, de que depende necessariamente a manutenção ou restabelecimento da presença
daquela alcateia e/ou porá em causa a recuperação da população lupina a poente do traçado.

De referir que o traçado em análise afecta a população de lobo que ocorre na região biogeográfica Atlântica,
constituída por apenas 7 a 9 alcateias, entre as quais a da Serra d’Arga, população essa que apresenta um
estatuto de conservação inadequado, de acordo com o Relatório Nacional de Implementação da Directiva
Habitats (ICNB, 2008b). Esta população merece assim especial atenção, tendo em conta que, de acordo com
esta Directiva, o estado de conservação favorável para cada espécie tem que ser alcançado não só a nível
nacional, mas também a nível de cada região biogeográfica com que se sobreponha o Estado-membro.

Efeito cumulativo
A existência da Auto-estrada nº3 (IP1) e o facto das duas alternativas de traçado se desenvolverem
paralelamente àquela infra-estrutura linear gera os impactes cumulativos mais assinaláveis. No que respeita
exclusivamente à dissecação do território e a uma macro-escala, considera-se que os Tramos que se
desenvolvem mais próximo da auto-estrada serão mais favoráveis. Importará, por força desta condicionante
analisar/aferir os pontos de atravessamento da ferrovia com os existentes nas rodovias, em particular, a Autoestrada nº3 (IP1), mas também a A27 (IP9), esta última na situação específica da Paisagem Protegida das
Lagoas de Bertiandos e de S.Pedro de Arcos e no caso do tramo B2. Deverá ser garantido que existirão pontos
de atravessamento adicionais e suficientes para garantir a minimização do efeito barreira causado pelas várias
infra-estruturas lineares existentes.

Na perspectiva de minimização do efeito cumulativo deverão merecer especial atenção os corredores ecológicos
que possam apoiar a conectividade entre os SIC Serra d’Arga e do Rio Lima e entre os SIC Serra d’Arga e do
Corno do Bico (que por sua vez se liga ao SIC Serras da Peneda e Gerês), bem como as intercepções dos SIC
Rio Lima e Rio Minho e os corredores expressamente incluídos nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal
(rios Cávado e Coura).

Ao nível de projectos complementares ou associados, de referir o sistema de alimentação de energia que inclui
uma subestação de tracção ao km 35+650, na Alternativa A, e ao km 33+800, na Alternativa B, conectadas por
uma linha de interligação a 400kV a uma Linha de Muito Alta Tensão (adiante designada abreviadamente por
LMAT Vila Fria-Fronteira) da REN também a 400kV.
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Ambas as localizações propostas para as subestações de tracção, bem como os corredores base para as linhas
de interligação não interceptarão o SIC Rio Lima, mas situam-se próximas.

Por sua vez, constata-se que o corredor base proposto para a LMAT Vila Fria-Fronteira intersecta o SIC Rio Lima
e desenvolve-se para norte com potencial interferência em áreas nucleares da conservação da natureza
integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (conforme disposto no DL142/2008), nomeadamente:
SIC Corno do Bico, Serras da Peneda e Gerês e Rio Minho.
ZPE Serra do Gerês.
Parque Nacional da Peneda-Gerês e Paisagem Protegida do Corno do Bico.

Para além da interferência com Áreas Classificadas, é de assinalar o facto do corredor base proposto para a
LMAT Vila Fria-Fronteira interceptar os territórios das alcateias de lobo da Boulhosa e Vez (e de se colocar entre
estes e o território da alcateia Arga), os corredores ecológicos associados aos rios Coura e Lima e de se
desenvolver próximo de abrigos de morcegos.

Ainda que o EIA refira que a localização da unidade de tracção e o traçado das interligações e da linha principal
de alimentação sejam ainda indicativas, pelo facto de ainda estarem a ser articulados entre o Promotor (RAVE)
e a Redes Energéticas Nacionais (REN), atendendo à desejável análise atempada e detalhada da viabilidade e
interferências das linha eléctricas em questão e unidade de tracção com os aspectos ecológicos, importa desde
já ter em consideração as principais condicionantes e medidas a ter em conta no(s) futuro(s) EIA(s), no sentido
de minimizar impactes cumulativos.

Comparação de Alternativas
Face aos valores naturais em causa e aos impactes expectáveis que sobre eles induzirão as propostas de
traçado, apresenta-se de seguida, sinteticamente, a análise comparativa dos Tramos em avaliação.

Sub-troço 1
Neste troço, os aspectos ecológicos não devem constituir factor de comparação uma vez que, aqueles que
podem ser levados em linha de conta especificamente neste sub-troço - afectação de habitats, espécies e de
áreas de continuidade da Rede Fundamental de Conservação da Natureza analisadas no EIA – apresentam
valores muito semelhantes para os Tramos A1 e B1.

Sub-troço 2
Conforme já referido anteriormente, a existência da Auto-estrada nº 3 e o facto das duas alternativas de
traçado se desenvolverem paralelamente àquela infra-estrutura linear gera impactes cumulativos. No entanto,
considera-se que o Tramo A2 será preferível ao B2 em virtude do primeiro estar significativamente mais
próximo da auto-estrada e, por conseguinte, ser menos penalizador sob o ponto de vista da fragmentação do
território, em particular, ao nível do SIC Rio Lima.

Acresce ao referido, em termos de comparação dos dois Tramos, e de forma mais contrastante, a maior área de
afectação quer de áreas nucleares, quer de áreas de continuidade da Rede Fundamental de Conservação da
Natureza, com base nos valores constantes do EIA, no troço B2, os valores da flora e fauna relevantes
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afectados negativamente também no Tramo B2, quando comparado com o A2. Estes aspectos, somados ao
referido no parágrafo anterior, determina que seja emitido parecer desfavorável ao Tramo B2.

Assinale-se, no entanto, que no troço final de ambos os Tramos, para ambas as alternativas, o risco de
afectação de morcegos é elevado, de acordo com as orientações definidas para definir zonamento de risco de
afectação em função dos grupos taxonómicos (ICNB, 2008a). Este facto implica o estabelecimento de medidas,
que visem a garantia da manutenção das populações locais das espécies em causa.

Sub-troço 3
O Tramo B3 é menos desfavorável que o Tramo A3, ao nível da afectação de espécies e de áreas de
continuidade da Rede Fundamental de Conservação da Natureza. À semelhança do sub-troço2, mas desta feita
na parte inicial do A3 e B3 (com traçado coincidente) e entre os km 49+000 e 51+600 do Tramo A2 e os km
51+600 e 54+000 do Tramo B3, o risco de afectação de morcegos é elevado, de acordo com as orientações
definidas para definir zonamento de risco de afectação em função dos grupos taxonómicos (ICNB, 2008a). De
igual forma, este facto implica o estabelecimento de medidas de minimização, que visem a garantia da
manutenção das populações locais das espécies em causa.

Sub-troço 4
O Tramo B4 é menos desfavorável que o Tramo A4, ao nível da afectação do SIC Rio Minho, áreas de
continuidade da Rede Fundamental de Conservação da Natureza e habitats, pelo facto de se desenvolver com
um traçado mais perpendicular ao rio.

Face ao exposto, sob o ponto de vista dos aspectos ecológicos as soluções mais favoráveis são aquelas
que incluem os Tramos A2, B3 e B4, ou seja, as soluções 12 ou 16, em virtude de no sub-troço 1,
conforme referido anteriormente, o critério em causa não constituir factor de comparação, sem prejuízo das
indicações expressas ao nível das condicionantes ao projecto, dos elementos a entregar em fase de RECAPE,
das medidas de minimização e do programa de monitorização, que acrescem ao referido no EIA para esses
tópicos, sendo que em caso de dúvida, prevalecem as enunciadas neste parecer.

6.5 Ruído

Estado Actual
Apesar de o Projecto atravessar diversos aglomerados populacionais com edifícios dispersos de 1 a 2 pisos,
nomeadamente: Tadim, Aveleda, Mazagão, Quinteiro, Parada de Tibães e S Roque/Panóias pelos Tramos A1 e
B1; Marrancos, Monte Furado, Corvos, Xisto, Póvoa, Carapita, Ventoso, Carreiros, Pedreiras, Brandara, Casais,
Mouro e Cachadas pelo Tramo A2; Cachopo, Gaifar, Cachadinha, Barreiras, Paço, Monte, Vitorino dos Piães,
Mourão, Arcos, Sangemondes, Paredes, Sobral, Gafarim e Cachadas pelo Tramo B2; Castanheirinhos, Raso,
Lugar de Cortinhas, Cabanas, Cerdal e Valagota pelo Tramo A3; Castanheirinhos, Raso, Paços, Cerdal e
Valagota pelo Tramo B3; e Valença pelos Tramos A4 e B4, regista-se que, numa faixa até 45 m de distância da
via, se contabilizam apenas 59 a 89 edificações ao longo da extensão total de todas as soluções consideradas.
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Foram identificadas duas situações em termos de ruído, correspondendo a primeira ao ambiente mais ruidoso
identificado nos locais mais urbanos e próximos de estradas com maior tráfego, fundamentalmente na zona do
início dos corredores em análise, junto a Braga, e a segunda ao ambiente sonoro menos perturbado das zonas
mais rurais afastadas das vias rodoviárias principais. As principais fontes de ruído que influenciam as áreas
atravessadas são vias de tráfego rodoviário local, a EN201 (Tramo A2) e as auto-estradas A3 (Tramo A2) e A27
(Tramo B2).

De acordo com o EIA, para caracterizar os níveis de ruído de referência na zona abrangida pelo Projecto foram
solicitados aos municípios envolvidos os mapas de ruído e zonamentos acústicos, os quais não estavam
disponíveis. Assim, a avaliação da situação actual do factor ambiental ruído foi efectuada apenas com base em
medições de níveis sonoros contínuos equivalentes ponderados A, LAeq, em 18 pontos localizados, em geral,
junto a edifícios de habitação próximos: dos Tramos A1 e B1 (6 pontos: Tadim - Escola EB 2+3 de Tadim,
Aveleda, Mazagão, S.Roque/Panóias); do Tramo A2 (4 pontos: Corvos, Carapita, Ventoso, Carreiros, Cachadas);
do Tramo B2 (4 pontos: Barreiras, Paço, Monte, Sangemondes, Sobral, Cachadas); do Tramo A3 (2 pontos:
Raso, Lugar de Cortinhas, Cabanas, Cerdal); do Tramo B3 (1 ponto: Valagota); e dos Tramos A4 e B4 (1 ponto:
Valença/Seara). Esta descrição revela um desencontro entre o número de pontos analisado e os locais de
medição identificados nas peças desenhadas. A este respeito, convém também alertar que, nas peças
desenhadas, a situação de referência não está caracterizada para os pontos de medição A1/B1-3 e 4. Também
teria sido conveniente apresentar, em quadro, a distância à via dos pontos de medição.

Foram obtidos valores do indicador Lden inferiores a 55 dB(A) em todos os locais, excepto em Seara (ponto A411/B4-10). Note-se que, relativamente a estes pontos, a quilometragem indicada nos Quadros 4.9.1 e 4.9.2 do
EIA não se encontra correcta. Relativamente ao indicador Ln, obtiveram-se, em geral, níveis inferiores ou iguais
a 45 dB (A), exceptuando-se, mais uma vez, o ponto A4-11/B4-10 e o ponto A1/B1-3.2, ao km 10+500,
localizado junto a um edifício de habitação em Panóias, onde se registaram 46 dB(A). Assim, à excepção dos
casos referidos, são cumpridos os limites para classificação em zona sensível.

Foram também caracterizados os níveis de velocidade de vibração com o objectivo de estimar a percepção de
ruído com origem em vibração do solo, tendo sido, no entanto, medidas velocidades muito baixas.

Apesar das observações efectuadas, considera-se que, em geral, a metodologia seguida para a caracterização
do estado actual está de acordo com os procedimentos técnicos aplicáveis e com os documentos interpretativos
e normativos de referência.

Uma vez que, à data da execução do EIA, não estava disponível o zonamento acústico das áreas afectadas,
podem considerar-se os limites expressos no n.º 3 do Art.º 11º do Regulamento Geral do Ruído (RGR):
Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53dB(A).
Identificação e Avaliação de Impactes
Durante a construção poderão ocorrer efeitos negativos em termos de ambiente sonoro em torno da zona dos
estaleiros, onde se incluirão as zonas de depósito de materiais e a central de betuminosos e de betão, e
também em torno da via, em virtude da natureza das obras (envolvendo movimentos de terras) e dos
equipamentos e maquinaria pesada utilizados. Dado que não existe ainda informação sobre o programa de
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trabalhos, localização dos estaleiros, duração da obra e meios mecânicos a utilizar, a análise dos impactes no
ambiente sonoro foi efectuada de forma qualitativa.

Considera-se que existirão impactes negativos na fase de construção associados a níveis médios de ruído de 80
a 85 dB(A) a uma distância de cerca de 15 metros do local de construção. Assumindo o funcionamento isolado
de aparelhos, não se esperam, contudo, impactes negativos para a vizinhança mais sensível, de tipo residencial,
escolar e hospitalar, localizada a distâncias superiores a 150 m, à excepção dos casos de utilização de máquinas
de cortar carril ou de tirefonadoras. Esta situação pode agravar-se com o funcionamento simultâneo de
equipamentos. De qualquer forma, os níveis sonoros LAeq previstos a menos de 10 m deverão exceder os
63 dB(A).

Apesar de se estimar uma duração total de 2 anos para os trabalhos de construção, o EIA considera que, em
cada troço, as operações mais ruidosas assumem um carácter temporário, pelo que o impacte negativo
resultante poderá ser considerado pouco significativo. No entanto, tendo em conta os elevados volumes de
movimentação de terras, seria importante que o EIA identificasse no âmbito do factor ruído, nesta fase, se
existem locais onde eventualmente se venha a exigir o recurso a explosivos para desmonte de rochas.

A designada fase de exploração corresponderá ao funcionamento da ligação ferroviária desde a sua abertura ao
tráfego, prevista para 2013, envolvendo actividades de manutenção, reparações e limpeza da via. Durante a
fase de exploração, a qualidade de vida das populações será afectada basicamente pelo ruído e vibrações
emitidas pelo material circulante da linha de alta velocidade, sendo particularmente importantes o ruído
resultante do contacto roda/carril e o ruído aerodinâmico registado para velocidades de cerca de 250 km/h.

Foi utilizado o programa SoundPLAN v.6.5 para estimar os níveis sonoros nos 18 receptores para as condições
de tráfego previstas para o ano horizonte (2029), tendo-se considerado composições de passageiros e
mercadorias com 100m e 360m de comprimento total, a circular a velocidades de 235km/h e 120 km/h,
respectivamente.

Observaram-se impactes negativos no período nocturno no interior de uma faixa de 25m para ambos os lados
da via ferroviária, aumentando essa distância para 30m no período diurno-entardecer-nocturno, o que
corresponde à situação condicionante. A previsão dos níveis sonoros nos 18 pontos de avaliação indica
situações de impacte negativo em: Tadim e S Roque/Panóias (Tramos A1 e B1); Corvos, Carapita, Ventoso,
Carreiros e Cachadas (Tramo A2); Sangemondes, Sobral e Cachadas (Tramo B2); Raso, Lugar de Cortinhas e
Cabanas (Tramo A3); e Raso (Tramo B3), com valores máximos de Ln = 57 dB(A) e Lden = 67 dB(A). De facto,
o limite Ln ≤ 53 dB(A) é satisfeito apenas nos pontos A1-3.1/B1-3.1, A2-7, A3-9, A3-10, A4-11, B2-7 e B4-10, e
o limite Lden ≤ 63 dB(A) é verificado apenas nos pontos A1-3.1/B1-3.1, A3-10, A4-11, B2-7 e B4-10.
Foi ainda avaliado o número de edifícios expostos a níveis de ruído elevados no período diurno-entardecernocturno - Lden > 63 dB(A), tendo sido contabilizados: 11, 7 e 3 edifícios nos Tramos A1 a A3,
respectivamente; e 11, 4 e 1 edifícios nos Tramos B1 a B3, respectivamente.
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Análise Comparativa
Assim, face ao atrás referido, as soluções mais favoráveis do ponto de vista do ruído são as que envolvem os
Tramos B2 e B3. Cada uma das soluções 2 (B1+B2+B3+B4), 5 (A1+B2+B3+A4), 10 (B1+B2+B3+A4) e 13
(A1+B2+B3+B4) introduz impactes negativos em 16 edifícios.

As soluções mais desfavoráveis são as que envolvem os Tramos A2 e A3: As soluções 1 (A1+A2+A3+A4) e 9
(A1+A2+A3+B4) introduzem impactes negativos em 21 edifícios, enquanto as soluções 7 (B1+A2+A3+A4) e 15
(B1+A2+A3+B4) afectam negativamente 22 edifícios.

O critério adoptado no EIA para avaliação dos impactes é adequado. No entanto, deveria ter sido considerado
que Lden > 63 dB(A) e Ln > 53 dB(A) correspondem a impactes muito significativos.

6.6 Vibrações

Estado Actual
No que se refere ao descritor vibrações, verifica-se que o EIA apresenta uma boa divisão dos assuntos, sendo,
portanto, cada aspecto tratado no que concerne ao descritor vibrações, de uma forma objectiva.

Na caracterização do estado actual, aquando da descrição das metodologias, refere o EIA que “As infra-

estruturas e indústrias existentes não foram objecto de avaliação, por não se considerarem receptores
sensíveis”. Pensa-se que esta situação deverá ser comprovada tendo em consideração a previsão das
amplitudes de vibração tanto na situação de construção, como na situação de exploração do projecto e a
respectiva comparação com as normas sobre a matéria.

Sendo a Norma Portuguesa 2074, de 1983, estipulada pela legislação portuguesa (Portaria n.º 457/83, de 19 de
Abril) para danos estruturais provocados por eventos vibratórios, é à luz da mesma que se devem considerar as
estruturas adjacentes à área de implementação do projecto em questão. Como tal, as mesmas são classificadas
em três grupos: sensível, correntes e reforçadas e não se justifica a utilização do Regulamento Geral do Ruído
que se aplicará apenas para o estudo desse factor ambiental.

Assinala-se a repetição do equívoco de, na caracterização da amplitude das vibrações destinadas à análise do
dano estrutural, se usarem valores eficazes em vez de valores máximos. É pacífico que valores eficazes de
vibração sejam aplicáveis aos eventos relacionados com a incomodidade humana e assim o indicam as
normativas como a ISO2631 (1997), mas relembra-se que todas as normas nacionais e internacionais
actualmente vigentes para a prevenção de danos provenientes de vibrações propagadas nos terrenos, utilizam
valores máximos ou de pico, por exemplo, o PVS, em mm/s, dado que estas grandezas se correlacionam
directamente com os efeitos físicos susceptíveis de afectar a estabilidade e a integridade das estruturas
construídas.

Apesar da velocidade máxima de vibração, estipulada pela Norma Portuguesa 2074, não considerar, na análise
do dano estrutural, o tipo de solicitação dinâmica em questão (contínua, intermitente ou transiente), tal
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situação será preponderante para o estudo da incomodidade humana perante as vibrações que se manifestarão
nas diversas fases do projecto, considerando para esse fim a Norma ISO 2631 (1989).

Dado que esta norma também contempla a utilização da velocidade de vibração de pico (em mm/s) e a NP
2074 apenas considera esta grandeza para a caracterização destes fenómenos, considera-se de maior
pertinência apenas se aplicar a velocidade de vibração de pico como grandeza característica das vibrações (em
mm/s). Todavia, é aceite que, quer ao nível da fase de construção, quer ao nível da fase de exploração, as
solicitações dinâmicas serão tipicamente as intermitentes.

Aquando da temática da Evolução da Situação Actual sem Projecto, apenas se refere, sucintamente, que não
serão expectáveis vibrações, dado os aglomerados urbanísticos existentes. Como é sabido, uma das fontes de
vibração usuais corresponde ao tráfego rodoviário, em particular de veículos pesados, cuja intensidade tem
variado ao longo dos anos. Considera-se pertinente considerar este factor para o estudo desta evolução.

No entanto, tal questão foi entretanto respondida tendo em consideração os Elementos Adicionais de Dezembro
de 2009. Todavia, refere-se que, tendo em vista os mecanismos gerados pelos fenómenos vibratórios nos
terrenos, não é possível garantir a inexistência dos mesmos, sem associar a variável distância e a variável
energia vibratória que desencadeia o fenómeno. Apenas se pode garantir que a magnitude das velocidades de
vibração seja inferior aos limites de detecção dos instrumentos de medição, quando as vibrações obtidas forem
inexpressivas.

Identificação e Avaliação de Impactes
A previsão e a Avaliação dos Impactes Ambientais para os fenómenos vibratórios são apresentadas no Capítulo
6.10. do EIA. Tal estudo foi efectuado separadamente, tendo em consideração as duas fases típicas deste tipo
de projecto, construção e exploração.

Relativamente à fase de construção, é referido ser prematuro efectuar-se uma previsão dos impactes
ambientais, dado desconhecer-se a natureza dos equipamentos e das metodologias construtivas a utilizar
futuramente. Contrariando esta asserção, é mostrada na Figura 6.10.1 do EIA uma representação gráfica das
solicitações dinâmicas, referindo-se que para os receptores existentes a menos de 100 m da área de
construção, será expectável a existência de impactes negativos.

O ábaco apresentado na Figura 6.10.1 do EIA, obtido através da Norma Inglesa BS 5228, Part 4, 1996 (citado
por Sarsby, 2000), conforme se referiu, contempla as solicitações habituais e as distâncias para as quais
poderão ocorrer impactes negativos. Tal referência poderá servir como uma base de previsão dos impactes
ambientais durante a fase de construção, não obstante ignorar as características dinâmicas dos terrenos
existentes em cada situação específica.

No que respeita à fase de exploração, a previsão dos impactes ambientais foi efectuada com base apenas e só
em dados bibliográficos (Figura 6.10.22 do EIA), descurando os dados reais que deveriam ter sido obtidos na
área do futuro empreendimento, só por mero acaso coincidentes com as previsões teóricas invocadas.
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Apesar disso e não obstante da existência de metodologias cientificamente mais representativas para a
avaliação dos impactes ambientais, a metodologia adoptada para este particular é aceitável, tendo em
consideração o número de receptores potencialmente sensíveis e, considerando a promessa de se efectuar
posteriormente uma avaliação quanto ao grau de severidade do impacte negativo previsto.

Apesar dos comentários referidos anteriormente, considera-se que as questões levantadas poderão ser
esclarecidas em fases posteriores do projecto, sendo que, em fase de Projecto de Execução será pertinente:
•

Executar um estudo com o objectivo de caracterização dinâmica dos terrenos adjacentes à área de
implementação do projecto.

•

Efectuar uma previsão dos impactes ambientais provocados nas várias fases do projecto, tendo em
consideração os métodos construtivos a serem aplicados e as características em termos da massa e da
velocidade de circulação das composições ferroviárias de alta velocidade.

6.7 Solo

Estado Actual
Para a caracterização dos solos da área em estudo foi utilizada a Carta de Solos e a Carta de Aptidão da Terra
de Entre-Douro e Minho da DRAEDM (Agroconsultores e Geometral, 1995 – folhas 1, 5 e 9) representando
Unidades Pedológicas segundo o esquema FAO (Food and Agriculture Organization) das Nações Unidas,
composta por manchas de unidades dominantes, à escala 1:100 000.

A existência de grande número de povoações e a elevada actividade agrícola na área de estudo para o traçado
desta ligação ferroviária evidencia a existência de solos de elevada fertilidade. Na tabela que se apresenta de
seguida resumem-se os dados apresentados no Relatório Síntese para os diferentes tipos de solos.

Unidades Pedológicas no corredor de 400 m, Alternativa A e B:
Tramos – Área (ha)

Unidades Pedológicas

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

Antrossolos cumúlicos

351.43

351.43

772.56

608.10

507.27

412.07

Cambissolos húmicos

-

-

-

-

80.62

Fluvissolos dístricos

69.88

68.87

35.34

111.09

Leptossolos umbrícos

189.39

171.87

361.47

Regossolos dístricos

64.92

63.92

Regossolos umbrícos

39.46

39.46

B4

Total A

Total B

24.65 21.09

1655.91

1392.68

120.75

65.23 62.74

145.85

183.49

0.88

0.88

21.83 24.04

127.93

204.88

201.08

35.92

35.92

-

-

586.78

408.87

43.61

51.2

24.31

41.74

-

-

132.84

156.87

203.87

490.2

46.57

46.57

-

-

289.89

576.23

Fonte: Quadro nº 4.4.3 e 4.4.5 – Volume 18.2 – Relatório Síntese, Tomo 2.2
Da análise dos diferentes Tramos, em termos de unidades pedológicas, constata-se que relativamente aos solos
de maior fertilidade, Fluvissolos dístricos e Regossolos dístricos se concentram maioritariamente no Tramo B2 e
A1, com 111.09 e 64.92 ha, respectivamente. Por sua vez os solos de menor fertilidade, Leptossolos umbrícos,
são mais abundantes no Tramo A2, com 361.47 ha.
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Aptidão da Terra no corredor de 400 m, Alternativa A e B:
Símbolos

Tramos – Área (ha)

Cartográficos

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

Total A

Total B

A1F1

212.91

212.91

43.7

48.89

26.13

46.37

-

-

282.74

308.18

A1F2

65.14

61.95

15.94

95.80

0.91

0.91

7.91

38.16

19.24

196.81

A2F1

227.3

227.30

795.02

566.5

36.56

279.91

70.42

20.47

1129.30

1094.16

A2F1/A1F1

-

-

-

-

101.34

108.56

-

-

101.34

108.56

A3F1

-

-

-

-

41.17

68.39

-

-

41.17

68.39

A3F2

-

-

-

58.33

30.77

18.91

-

-

30.77

77.24

A3F3

-

-

-

-

-

-

14.38

12.91

14.38

12.91

A0F2

27.8

27.8

3.34

172.00

89.01

101.69

-

-

120.14

301.48

193.39

171.09

548.12

508.73

35.67

35.67

-

-

777.19

715.49

A0F3

Fonte: Quadro nº 4.4.10 e 4.4.12 – Volume 18.2 – Relatório Síntese, Tomo 2.2
Legenda:
An – Aptidão Agrícola Fn – Aptidão Florestal e Silvo-pastoril
n = 1 (elevada), 2 (moderada), 3 (marginal) e 0 (sem aptidão)

Em termos de aptidão da terra, pela leitura do quadro anterior, verifica-se que a maior área se enquadra na
aptidão agrícola moderada ou aptidão florestal elevada, em ambas as alternativas, com 1129.30 ha em A e
1094.16 ha em B. Para as unidades cartográficas A1F1 (aptidão agrícola elevada, aptidão florestal elevada) e
A1F2 (aptidão agrícola elevada, aptidão florestal moderada) a alternativa B apresenta-se como aquela que vai
ter maior impacte pela inutilização de maiores superfícies nestas categorias de espaço.

Identificação e Avaliação de Impactes
Embora a construção de uma infra-estrutura ferroviária tenha um complexo conjunto de impactes nos
descritores “solo” e “uso do solo”, o impacte directo mais importante resulta da ocupação directa e irreversível
do solo. Contudo, outros há que, embora de natureza indirecta, tais como o fraccionamento da propriedade, o
efeito-barreira, ou a criação de espaços ensombrados, ou mesmo a imposição de servidões, traduzem-se na
criação de descontinuidades, alterações orográficas, criação de micro climas, ou restrição ao aproveitamento do
potencial edáfico.

Atendendo a que os impactes nos solos resultam principalmente da ocupação directa e irreversível de solos pela
plataforma e taludes da via, assim como pelas restantes intervenções marginais, tais como vazadouros de
sobrantes e escavações de empréstimo, etc. e, considerando as áreas que vão ser afectadas e os volumes
estimados para o movimento de terras, apresenta-se como fragilidade o facto de não serem demarcadas as
manchas onde podem ocorrer vazadouros e/ou escavações de empréstimo e respectiva avaliação dos impactes
daí decorrentes. Pese embora estar excluída a possibilidade de tais trabalhos ocorrerem em áreas classificadas
como RAN, não é eliminada a possibilidade de aí ocorrerem impactes indirectos. Assim, a indicação de que
foram realizados alguns contactos para identificação de locais onde tais depósitos poderão ocorrer, e a
orientação de que na fase de projecto é necessário dar respostas objectivas para a colocação destes materiais,
é positivo mas insuficiente. O problema justifica que no EIA, os impactes dos vazadouros estejam classificados
como negativos de média a elevada magnitude e de média a elevada significância, independentemente da sua
localização. Esta fragilidade condiciona o parecer sobre este factor ambiental.

Do ponto de vista deste factor a solução que inutilizar menor superfície de solo será a menos impactante. Nesta
conformidade, é muito importante que se avaliem, com critérios de minimização da ocupação de espaço, na
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fase de elaboração do projecto de execução, para as situações em que o aterro exceda os 10m de altura, nos
pequenos vales encaixados, junto a linhas de água ou onde estas barreiras não respeitem a continuidade com
opções construtivas de outras infra-estruturas, nomeadamente a A3 (ex. ao km 49+200 da Alternativa A –
Tramo A2), a opção quer por viaduto, quer pelo rebaixamento da cota da rasante. É também importante que as
saias dos aterros, na obra e nos vazadouros, mesmo para alturas inferiores a 10 m, sejam executadas com
banquetas e/ou revestimento adequado. Desta forma, será evitado o ravinamento dos taludes e o arrastamento
de material sólido com o consequente assoreamento do sistema de drenagem e mesmo das linhas de água
adjacentes.

As alterações do uso do solo têm implicações que vão para além da simples ocupação não agrícola de solos
com aptidão agrícola, condicionados ou não pela RAN. De facto, as áreas remanescentes das parcelas ocupadas
pela obra, as áreas ensombradas, as que perderam as servidões ou outras formas de acesso ou direitos de
água, a destruição de culturas permanentes, as descontinuidades impostas às explorações que resulta em
fragmentação e dispersão das explorações agrícolas, etc., são aspectos com impactes no uso do solo. Contudo,
com excepção da inutilização definitiva pela ocupação do solo, em todas as outras situações continua a manterse a aptidão para uso agrícola. Nas cotas mais elevadas, mesmo as situações de vazadouro, se realizado com
terra vegetal e recorrendo a técnicas de sistematização de solos agrícolas pode ter impacte positivo pelo
aumento da camada arável.

A utilização não agrícola de solos classificados como RAN é passível de ser autorizada, porque está em causa
uma infra-estrutura pública ferroviária para a qual não existe alternativa viável para além das faixas de
implantação da nova ferrovia, de acordo com o previsto na alínea l) do nº 1 do art. 22 do Decreto-Lei nº
73/2009, de 31 de Março. A alteração ao uso do solo deverá, em tempo oportuno, isto é, na fase de projecto
com o traçado estabilizado, ser solicitada à Entidade Regional Norte RAN.

Análise de Alternativas
Como referido anteriormente, a construção de uma infra-estrutura ferroviária tem um complexo conjunto de
impactes nos factores “solo” e “uso do solo”. Contudo, o impacte directo mais importante resulta da ocupação
directa e irreversível do solo. Este aspecto ganha maior importância quando os solos em causa integram a RAN,
REN, SIC, domínio hídrico, etc. Referem-se de seguida, de forma resumida, os impactes por Tramo.

Síntese comparativa entre sub-troços:
Impactes
Atravessamento de vales

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

=

=

-

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

+

+

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

-

+

Ocupação de solos RAN

=

=

-

+

+

-

-

+

Atravessamento em regadios

=

=

-

+

+

-

=

=

-

+

+

-

-

+

=

=

-

+

+

-

-

+

=

=

Ocupação directa e irreversível de solos pela
plataforma e taludes da via
Ocupação de solos mais férteis
Ocupação de terras com maior aptidão
agrícola

Efeito barreira (taludes de escavação e aterro
de dimensões críticas)
Excesso de terras
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+ → Maior impacte - → Menor impacte = → Impacte sensivelmente igual
Da análise do quadro ressalta de imediato que para o sub-troço 1, os traçados A ou B são muito semelhantes
embora A1 se mostre mais favorável quanto ao efeito barreira e ao volume de excesso de terras. Da mesma
forma, no sub-troço 4, também os traçados A e B se apresentam muito semelhantes. Contudo, embora a opção
A tenha menor ocupação de solos RAN, tem maior ocupação de solos de vale, designadamente em área objecto
de emparcelamento na veiga de Ganfei. Assim, a solução B4 apresenta-se como mais favorável.

No sub-troço 3, o traçado B apresenta-se como menos impactante pela menor ocupação directa e irreversível
de solos pela plataforma e taludes da via, menor ocupação de solos classificados como RAN e menor
atravessamento de vales e regadios, ou seja, pelos aspectos que mais directamente têm a ver com a
preservação do potencial edáfico.

Finalmente, no sub-troço 2 tem-se a situação mais complexa. Embora na perspectiva do factor solo e uso do
solo os impactes sejam menores na RAN, regadios e atravessamento de vales, no traçado A, há maior ocupação
de solos, maior efeito barreira e o maior excesso de terras. Ainda assim considera-se que a opção B, no subtroço 2, tem maiores impactes sobre os dois factores pelo efeito colateral que resulta do atravessamento de
vales. De facto, embora fisicamente se indique que há menor ocupação de solos, é francamente maior a
ocupação de solos RAN, isto é, de solos de elevada fertilidade e naturalmente com maior aptidão agrícola.

Os aspectos com maiores impactes no traçado A2 são o resultado de este estar definido no limite do vale ou já
na meia encosta, com um relevo menos suave, e, o traçado B2 estar definido predominantemente em espaço
agrícola. A ripagem do traçado para os limites da geometria aceitável para uma ferrovia de tipo misto poderá
minorar o volume de escavações e aterros e consequentemente o efeito barreira, em A2.

Concluindo, considera-se que todas as combinações são admissíveis embora as que excluam a opção B2 são
francamente menos impactantes sobre os descritores “solo” e “uso do solo”, ou seja, o Tramo B2 não deverá
ser considerado.

Pelo exposto, para os factores Solo e Uso do Solo, as melhores combinações de sub-troços são: a solução 12:
A1+A2+B3+B4; a solução 4: A1+A2+B3+A4 e a solução 16: B1+A2+B3+B4.

6.8 Qualidade do Ar

Estado Actual
Relativamente à qualidade do ar foram analisadas as emissões de poluentes na região em que se insere o
projecto. Essa caracterização baseou-se num levantamento das principais fontes poluentes com base no
Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas - CORINAIR e na quantificação das respectivas emissões, com
base na informação disponibilizada pela APA, nomeadamente no Relatório de Alocação Espacial de Emissões em
2005. Foi feito um levantamento das fontes fixas da região de implementação do projecto em estudo, assim
como das fontes móveis, isto é, das emissões provenientes dos veículos rodoviários utilizados nas deslocações
no eixo Porto - Valença.
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Foram ainda analisados os dados de 4 estações da Rede de Monitorização de Qualidade do Ar da região Norte,
nomeadamente de Senhora do Minho (Viana do Castelo), Horto (Braga), Circular sul (Braga) e Guimarães Centro, e ainda os resultados obtidos no programa de Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal,
nomeadamente os referentes à “Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal – NO2, SO2 – Tubos de Difusão” e
“Campanhas para a Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal – O3 – Tubos de Difusão”, realizados
pela ex-Direcção Geral do Ambiente. Com base na informação apresentada, pode considerar-se que a qualidade
do ar na área em estudo é boa. Foram também identificados os receptores potencialmente afectados pelo
projecto.

Identificação e Avaliação de Impactes
Foram descritos os impactes ambientais decorrentes das fases de construção e de implementação do projecto.

Na fase de construção os impactes decorrem essencialmente da emissão de poeiras derivadas de uma série de
acções destinadas à modelação do terreno e à edificação da infra-estrutura, apoiadas por estaleiros, circulação
de veículos pesados e maquinaria em vias não pavimentadas. Foram apresentados alguns factores de emissão
de partículas totais em suspensão (TPS) e PM10 para algumas actividades associadas à fase de construção. No
entanto, a quantificação das emissões inerentes à fase de obra é complexa, pois depende de muitos factores,
tais como as condições meteorológicas, o tipo de solo, a topografia, entre outros. Assim sendo considera-se que
a magnitude dos impactes sobre os receptores identificados é condicionada pela sua distância ao projecto e
pela sua localização relativamente aos ventos dominantes, factor condicionante da dispersão dos poluentes.

Assumindo as condições de dispersão dos poluentes atmosféricos na região prevê-se que os impactes gerados
sejam negativos, directos, temporários, reversíveis, com magnitude e significância variáveis, dependendo da
dimensão da povoação afectada, da sua distância e localização relativamente à via e ventos predominantes.

Comparando as alternativas, e considerando que as emissões de poeiras são resultantes da movimentação de
terras, de acordo com a tabela que a seguir se apresenta relativa aos volumes de terras movimentadas por
Tramo, em geral, a Alternativa B tem um volume de movimentação de terras superior à Alternativa A, no
entanto, o Tramo A2 é o que envolve maior volume de terras.

Volume total de terras movimentadas em aterro, escavação e volume de terras excedente:

Sub-troço

1
2
3
4
Total Traçado A
Total Traçado B

Tramo
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
A1-A2-A3-A4
B1-B2-B3-B4

Volume de terras
movimentadas
em
aterro e escavações
(m3)
3.588.144
4.456.028
10.991.555
11.449.153
4.803.632
4.845.926
29.800
29.800
19.413.131
20.780.907

Volume de terras
para vazadouro (m3)

Volume total (m3)

718.883
5.245.318
2.582.957
1.795.579
2.856.424
7.040.897
6.158.264

3.588.144
5.174.911
16.236.873
14.032.110
6.599.211
7.702.350
29.800
29.800
26.454.028
26.939.171
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Em termos do número de receptores sensíveis a Alternativa A, apesar de a diferença ser pequena, é o que tem
maior número de receptores sensíveis.

Número de receptores identificados na envolvente dos troços:

Troço

Tramo

N.º de receptores na envolvente

A1

44

B1

43

A2

56

B2

53

A3

18

Troço 1

Troço 2

Troço 3

B3

18

A4

3

B4

3

A1-A2-A3-A4

121

B1-B2-B3-B4

117

Troço 4

Total

Na fase de implementação do projecto em estudo foram identificados impactes positivos, relacionados com o
decréscimo das emissões atmosféricas, nomeadamente de gases de efeito de estufa (GEE) e da diminuição das
concentrações de poluentes junto às principais vias rodoviárias da região, sendo que os impactes decorrentes
desta fase são considerados, positivos, indirectos, permanentes, de reduzida magnitude e reduzida
significância.

Foram também descritos os impactes cumulativos, que na fase de construção se prendem com a construção
simultânea da AVF com outros projectos de grande envergadura, nomeadamente a construção dos restantes
troços da linha ferroviária de alta velocidade entre Porto e Vigo – Lote 1A, ou mesmo os projectos
complementares, como por exemplo as estações e os respectivos acessos, os parques de estacionamento e os
projectos subsidiários.

Na fase de exploração o impacte cumulativo mais significativo está associado ao funcionamento simultâneo do
lote da AVF em estudo com os projectos associados com a restante rede de ligação ferroviária de alta
velocidade projectada a nível nacional e a sua ligação internacional.

Comparação de Alternativas
Para este factor ambiental a comparação das duas alternativas de traçado apresentadas não se mostra
relevante, dado que, analisando os impactes gerados pela execução deste projecto não se verificam diferenças
significativas entre as diferentes alternativas o mesmo acontecendo na fase de exploração do projecto.

6.9 Sócio-Economia

Estado Actual
O EIA efectua um enquadramento Nacional e Regional dos concelhos e freguesias atravessados pelo traçado e
que se apresentam no seguinte quadro:
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Pk em que os concelhos são
atravessados

Concelhos

NUTIII

Freguesias

Distrito

- Priscos

- Semelhe

- Tadim

- Frossos

- Fradelos

- Parada de Tibães

Cávado

- Aveleda

- Panóias

Braga

- Ferreiros

- Mire de Tibães

- Gondizalves

- Merelim (São Paio)

- Cabanelas

- Freiriz

Alternativa A

- Oleiros

- Escariz (São Martinho)

11+643 a 23+342

- Cervães

- Arcozelo

Alternativa A
0+000 a 11+643
Braga
Alternativa B
0+000 a 11+643

Vila Verde

-

Parada

Alternativa B

Gatim

11+643 a 20+194

-

Escariz

de- Marrancos

Cávado
Braga

(São

Mamede)
- Anais

- Labruja

- Brandara

- Navio

- Sandiães

- Vitorino dos Piães

- Fontão

- Seara

Alternativa A

- Facha

- Mato

23+342 a 44+000

- Queijada

- Arcos

Rebordões- Estorãos

Ponte

-

de Lima

(Souto)

- Cabração

Alternativa B

- Fornelos

- Gaifar

20+194 a 48+893

- Arca

- Freixo

- Ribeira

- Vitorino das Donas

Minho – Lima
Viana do Castelo

- Vilar das Almas- Refóios do Lima
- Calheiros

- Correlhã

- Cepões
Alternativa A
44+000 a 51+475
Alternativa B

Paredes
de Coura

48+893 a 54+129

- Romarigães

Minho – Lima

- Coura

Viana do Castelo

- Rubiães

Alternativa A
51+475 a 54+424

Vila Nova

- Mentrestido

Minho – Lima

Alternativa B

de Cerveira

- Sapardos

Viana do Castelo

54+129 a 57+076
Alternativa A
54+424 a 68+553
Alternativa B
57+076 a 71+481

Valença

- São Julião

- Gandra

- Fontoura

- Valença

Minho – Lima

- Cerdal

- Cristelo Covo

Viana do Castelo

- Ganfei
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O EIA caracteriza a população e o território ao nível da dinâmica e composição demográfica, da habitação e de
factores de qualidade de vida das populações. Apresenta dados de economia e emprego, integrando taxas de
actividade e desemprego e a estrutura económica e sócio-produtiva.

Atende às infra-estruturas/sistemas e redes estruturantes existentes nas proximidades do Projecto de modo a
“ter em consideração a população que pela proximidade ao projecto poderá ser sujeita a um contacto mais

próximo com alterações na sua envolvente física e que poderão implicar uma disrupção dos seus padrões
comportamentais habituais e respostas emocionais, sendo por isso sujeita a um maior esforço de adaptação”.
O EIA efectua também uma análise da mobilidade e transportes, caracterizando os movimentos pendulares e
analisando os dados recolhidos relativos a estatísticas de transportes, nomeadamente transportes ferroviários e
rodoviários. Analisa ainda a oferta de serviços rodoviários, ferroviários e aéreos neste corredor, sendo também
apresentados dados relativamente ao tráfego actual nas ligações Vigo-Porto.

A região do Norte, na qual se desenvolve o presente projecto ocupa cerca de 23% do território nacional e
representa (2001) cerca de 36% da população portuguesa sendo, por isso, a região mais povoada do país. A
NUT III Cávado, com menor e maior densidade populacional do que Minho-Lima, registou no período intercensitário 1991-2001 um aumento significativo da população (cerca de 11%), enquanto a NUT III Minho-Lima
manteve o número de residentes efectivos. Ao nível concelhio, Braga e Vila Verde registaram no mesmo
período aumentos populacionais de 16,2% e 5,7%, respectivamente, enquanto no Minho-Lima, à excepção de
Ponte de Lima, com um aumento de 2,1%, todos os restantes concelhos viram reduzida a população residente.
Os concelhos da área de estudo tinham em 2002 densidades populacionais muito distintas, com Braga a
registar 910,5 hab/hm2, Vila Verde, 206,1 hab/hm2, Ponte de Lima, 138,2 hab/hm2, Valença, 120,7 hab/hm2,
Vila Nova de Cerveira, 81 hab/hm2 e Paredes de Coura, 68,4 hab/hm2.

Ao nível das freguesias, registaram-se acréscimos populacionais entre os censos de 1991 e 2001, em todas as
freguesias do concelho de Braga, à excepção de Fradelos, Gondizalves, Mire de Tibães e Priscos. Em Vila Verde,
apenas Escariz (S. Mamede), Escariz (S. Martinho) e Marrancos viram as suas populações a decrescer. Todas as
freguesias dos concelhos de Paredes de Coura e Vila Nova de Cerveira perderam população. No concelho de
Valença todas as freguesias perderam população, à excepção da freguesia sede de concelho. Em Ponte de
Lima, das 26 freguesias, 13 perdem população e outras tantas registam aumentos da população residente.

A Região Norte continua a registar aumentos do índice de envelhecimento, situando-se em 96,4% (2007). Este
indicador apresenta um valor de 156, na NUT III Minho-Lima e de 73, na NUT III Cávado. Braga e Vila Verde
são os concelhos com menores índices de envelhecimento, apesar de terem registado aumentos, entre os
censos de 1991 e 2001.

Ao nível do alojamento, todos os concelhos da área de estudo apresentam percentagens significativas de
alojamentos familiares ocupados de uso sazonal ou secundário, atingindo valores superiores a 30%, nos
concelhos de Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura, acima de 20%, em Vila Verde, Ponte de Lima e
Valença e de cerca de 15%, em Braga.
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Quanto ao índice do poder de compra per capita, todos os concelhos apresentam (2004) valores inferiores ao
índice 100 do país, variando entre um máximo de 98,61, em Braga e um mínimo de 49,83, em Paredes de
Coura.

Braga apresenta-se como o concelho mais urbano, com maior dinâmica e com melhores condições de
atractividade populacional e turística, disponibilizando equipamentos de Saúde, Segurança Social, Educação,
Segurança Pública, Prestação de Serviços e Turismo; traduzindo-se em níveis elevados de residência habitual e
baixa sazonalidade.

A Cidade de Valença apresenta também uma estrutura urbana predominantemente de residência habitual,
apresentando no entanto níveis de cobertura de serviços que se limitam praticamente ao apetrechamento duma
freguesia, que procura compensar investindo em transporte e comunicações.

Vila Verde e Ponte de Lima, menos urbanos que os anteriores, incluem áreas predominantemente rurais,
registam níveis concelhios de envelhecimento menores que os de Valença, com potencialidades de atracção e
rejuvenescimento da população, nomeadamente aos níveis da Saúde, da Segurança Social, da Educação e da
Cultura. Estes concelhos registam maior heterogeneidade das freguesias em estudo, nomeadamente em Ponte
de Lima, intercalando-se áreas mediamente urbanas que têm registado crescimentos populacionais e se
caracterizam por elevadas cotas de residentes habituais (como Arca e Correlhã em Ponte de Lima ou Freiriz,
Cabanelas e Cervães em Vila Verde), com áreas predominantemente rurais que apresentam maior sazonalidade
e onde têm vindo a registar-se perdas de população (como Cabração, Estorãos e Vilar das Almas em Ponte de
Lima).

Todos os concelhos apresentam acréscimos de taxas de desemprego, entre 1991 e 2001, sendo a mais elevada
em Paredes de Coura, 7,8%, seguida de Braga, com 6,9%. A taxa mais baixa regista-se no concelho de Vila
Verde – 5,4%. Todas as unidades geográficas em análise apresentam um padrão idêntico de resultados, com
uma percentagem superior a 70% de população desempregada à procura de novo emprego. De referir, ainda,
que 70% dos desempregados presentes nos concelhos em análise apresentam faixas etárias entre os 15 e os
44 anos, encontrando-se predominantemente em Braga e cuja última profissão se encontra associada aos
sectores da construção e dos transportes.

No que se refere às sociedades sediadas nos concelhos em estudo, por sector de actividade (2002), apenas Vila
Verde apresenta maior percentagem no sector secundário, embora muito próxima da do sector terciário
(47,9%). Nos restantes concelhos, o sector terciário é predominante, variando entre 54,1%, em Ponte de Lima
e 74,9%, em Valença. O volume de vendas nas sociedades sediadas nos concelhos em estudo (2001) é
claramente superior em Braga (3 500M€), tendo os restantes concelhos valores que não ultrapassam 287M€.

Ponte de Lima apresentava em 1999 uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) significativamente superior aos
restantes concelhos em análise, seguido de Vila Verde e Braga. Vila Nova de Cerveira era o concelho com uma
menor SAU. Ao nível da freguesia as superfícies agrícolas utilizadas variavam entre os 11,68 ha em Escariz (São
Martinho) e os 1 148,78 ha em Cabração. De referir que a grande maioria da superfície agrícola se
caracterizava por ser terra arável, correspondendo a superfícies que são fortemente mobilizadas.
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Em 1999 verificava-se que em cada um dos concelhos em análise mais de metade da superfície total do
concelho era utilizada para a agricultura, à excepção do concelho de Braga onde predominavam as matas e
florestas sem culturas de sub-coberto.

A estrutura dos movimentos pendulares na região, sub-regiões e concelhos em análise, caracteriza-se por
deslocações casa-trabalho/local de estudo de relativamente curta duração, (maioritariamente 15 ou 30 minutos)
e são efectuadas para a mesma freguesia ou para outra freguesia do mesmo concelho de residência. A grande
maioria dos indivíduos utiliza o automóvel ligeiro particular, sendo de destacar que em algumas freguesias dos
concelhos de Braga, Vila Verde, Paredes de Coura e Ponte de Lima a maioria dos residentes opta por se
deslocar a pé para o local de trabalho ou estudo.

Denotava-se ainda que apenas 7% desta população não perdia qualquer tempo nestas deslocações, sendo que
apenas 4% da população empregada ou estudante nesta região demorava mais de 60 minutos nestas
deslocações.

Em relação à escolha modal dos residentes na região Norte, nas suas deslocações para o local de trabalho ou
estudo, o automóvel ligeiro particular apresentava-se, em 2001, como o meio de transporte mais utilizado.
Existia ainda uma percentagem considerável da população que se deslocava a pé. Os modos de transporte
menos utilizados nas deslocações pendulares eram o motociclo ou bicicleta (3%) e o comboio (utilizado por
apenas 1% da população do Norte). Nas sub-regiões e concelhos em análise, verificava-se que a maioria
trabalhava ou estudava na própria freguesia de residência ou noutra freguesia do concelho de residência.

O tráfego de mercadorias a nível nacional no ano de 2003 representou 86% do tráfego de mercadorias total,
apresentando uma variação negativa (-5,4%) relativamente ao ano anterior. O transporte internacional de
mercadorias registou em 2003 um acréscimo de 17% em relação ao ano de 2002, mas manteve-se abaixo dos
valores atingidos nos cinco anos anteriores (de 1997 a 2001). As mercadorias que mais contribuíram para os
valores anteriores foram a categoria relativa a cimentos, cal e materiais de construção manufacturados
(23,6%), seguindo-se o grupo dos minerais sólidos (19,9%) e em seguida o de minerais brutos e
manufacturados (18,8%).

Na região Norte, da mercadoria transportada por via ferroviária no ano de 2002, o tráfego de natureza interregional é claramente predominante, principalmente a que tem como destino a Região.

Um total de 151 milhões de passageiros, a nível nacional, foi transportado na via-férrea em 2003 (menos 5,9%
face a 2002). Variações homólogas de -29,7% foram registadas no tráfego internacional, de -6,3% no tráfego
suburbano e de -1,5% no tráfego de longo curso. A estrutura da distribuição dos passageiros transportados por
tipo de tráfego era composta por 88,9% de tráfego suburbano, 10,9% de tráfego de longo curso e 0,2% de
transporte internacional.

Na região do Norte o tráfego de passageiros é essencialmente de nível inter-regional e mais importante o que
tem a região Norte como destino.
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O EIA refere que dados referentes à distribuição modal para viagens Porto – Vigo, Porto – Valença e Valença –
Vigo confirmam que o principal modo de transporte utilizado é o transporte individual. Na ligação Valença - Vigo
este modo é praticamente utilizado na totalidade das deslocações consideradas.

Apesar de existirem ao serviço dos transportes colectivos entre Vigo e Porto, o comboio convencional e o
autocarro, e com menor peso, o transporte marítimo e aéreo, a actual distribuição modal para viagens entre
Vigo-Porto, Porto-Valença e Valença-Vigo reafirma a posição preferencial do transporte individual ao qual se
associa um elevado volume de tráfego médio diário, em especial nas deslocações com origem ou destino
Valença-Vigo.

O EIA apresenta um quadro, para cada um dos Tramos, contendo os aglomerados atravessados, bem como os
que se situam nas proximidades e as respectivas distâncias à via, distinguindo-os consoante o tamanho, usando
o seguinte critério: - Aglomerado de pequena dimensão (0 a 20 habitações); - Aglomerado de média dimensão
(20 a 50 habitações); - Aglomerado de grande dimensão (mais de 50 habitações).

A área em que o projecto incide apresenta uma área com uma importante componente urbana, sendo que
zonas com actividade agrícola ocupam grande parte da paisagem atravessada.

O EIA apresenta ainda todas as habitações, equipamentos colectivos e outras infra-estruturas que se
sobrepõem aos traçados nas áreas de escavação e de aterro. Centros de saúde, creches, pavilhões
gimnodesportivos, escolas, cemitérios, igrejas, capelas, centros paroquiais e juntas de freguesia, são a tipologia
de equipamentos colectivos situados na envolvente próxima do projecto.

Identificação e Avaliação de Impactes
Fase de Construção
Tendo em conta os impactes identificados no EIA, efectuou-se, na CCDRN, uma avaliação ponderada, tendo em
conta os aglomerados atravessados, próximos e muito próximos, em função do tamanho, as habitações a
expropriar, a proximidade de equipamentos e as áreas urbanas e agrícolas a ocupar e encontrou-se como
alternativa mais favorável a alternativa 13 (combinação A1+B2+B3+B4), devendo dar-se cumprimento às
Medidas de Minimização e Planos de Monitorização adicionais, descritos no último ponto deste Parecer. Como se
pode verificar nos quadros síntese de avaliação do factor socioeconómico, as alternativas que incluem o subtroço A2, são mais impactantes, pelo facto de este sub-troço atravessar 4 aglomerados pequenos e 8
aglomerados médios, enquanto o sub-troço B2, atravessa apenas 1 aglomerado médio e também 4
aglomerados pequenos.

De acordo com os impactes identificados no EIA, foi elaborado um quadro em que se identificam os principais
impactes, para cada um dos quatro sub-troços das alternativas A e B, da combinação dos quais, resultaram as
dezasseis soluções analisadas no EIA e avaliadas no âmbito do parecer sectorial.

Assim foram tidos em conta os seguintes impactes:
− Número de aglomerados atravessados.
− Número de aglomerados próximos ao eixo da Linha.
− Distâncias dos aglomerados próximos ao eixo da Linha.
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− Número de aglomerados na faixa de 50m de distância ao eixo da Linha.
− Áreas urbanas directamente afectadas.
− Proximidade a equipamentos.
− Habitações a expropriar.
− Áreas agrícolas directamente afectadas.
No quadro seguinte apresentam-se os impactes avaliados, sendo que, no que se refere aos aglomerados, foram
atribuídos pesos distintos, em função da sua dimensão.

Subtroços
Peso A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

Pequenos

1

1

4

1

0

1

4

1

0

Médios

2,5

4

8

1

0

3

1

2

0

Grandes

5

6

0

1

1

6

0

0

1

Pequenos

1

25

38

12

0

25

40

13

0

Médios

2,5

7

7

4

0

6

6

1

Grandes

5

1

0

0

0

1

0

0

0

Pequenos

1

8

4

2

0

8

7

2

0

Médios

2,5

4

1

0

0

5

1

0

0

Grandes

5

1

0

1

0

0

0

N.º de aglomerados atravessados (NA)

N.º de aglomerados próximos (NP)

0

N.º de aglomerados na faixa de 50m (N50)

0

0

Somatório dos quocientes entre a distância do aglomerado mais distante e a distância de cada um dos aglomerados
(D-1) *
Pequenos

76,5 96,4 26,3 0

77,4 101 24,4 0

Médios

11,5 10,4 4,6

0

11,1 12,7 1

0

Grandes

1

0

0

1

0

Áreas urbanas (ha)

140

182 126 12,6 138

122 136 12,6

Proximidade a equipamentos (nº)

9

0

2

1

9

3

0

0

Habitações a expropriar (nº)

60

70

22

10

60

49

20

9

Áreas agrícolas (ha)

344

567 346 55,4 326

0

0

0

Afectações directas

532 273 55,4

* Este factor adimensional traduz a incidência da distância dos aglomerados, sendo o impacte inversamente proporcional
à distância

Após a atribuição de pesos, considerados numa escala de 1 a 5, em função da sua significância, em termos
socioeconómicos e a redução de todos os indicadores a uma escala adimensional, elaborou-se, para todas as
soluções, o quadro seguinte que permite hierarquizá-las em função do maior ou menor impacte, exclusivamente
em relação ao factor socioeconomia.
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No quadro seguinte explicitam-se os impactes, quantificando os pesos, em função da maior ou menor
significância e da eficácia das respectivas medidas de minimização, que decorreu no âmbito da avaliação, no
factor socioeconómico, efectuada na CCDRN. Considerou-se que o impacte mais significativo se relaciona com o
atravessamento de aglomerados, (peso 5), seguido da existência de aglomerados na faixa de 50m e da
ocupação de áreas urbanas (peso 4), proximidade a aglomerados e habitações a expropriar (peso 3), ocupação
de áreas agrícolas (peso 2) e proximidade a equipamentos (peso 1).
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Subtroços
Peso

A1

A2

A3

A4

Soluções

B1

B2

B3

B4

1

2

3

4

5

6

7

8

MAX

9

10

11

12

13

14

15

MIN

16

N.º de aglomerados atravessados (NA)
Pequenos
Médios
Grandes

1

1

4

1

0

1

4

1

0

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2,5

4

8

1

0

3

1

2

0

13

6

6

14

7

5

12

13

13

6

6

14

7

5

12

13

14

5

5

6

0

1

1

6

0

0

1

8

7

8

7

7

8

8

7

8

7

8

7

7

8

8

7

8

7

78,5

56

61

76

58,5

58,5

76

73,5

78,5

56

61

76

58,5

58,5

76

73,5

78,5

56

Somatório pesado
N.º de aglomerados próximos (NP)
Pequenos
Médios
Grandes

1

25

38

12

0

25

40

13

2,5

7

7

4

0

6

6

1

5

1

0

0

0

1

0

0

0

75

78

77

76

78

77

75

76

75

78

77

76

78

77

75

76

78

75

18

13

17

15

14

16

17

14

18

13

17

15

14

16

17

14

18

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

125

116

125

119

118

122

123

116

125

116

125

119

118

122

123

116

125

116

0

14

17

17

14

17

17

14

14

14

17

17

14

17

17

14

14

17

14

0

5

6

5

5

5

6

6

6

5

6

5

5

5

6

6

6

6

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31,5

37

34,5

31,5

34,5

37

34

34

31,5

37

34,5

31,5

34,5

37

34

34

37

31,5

0

Somatório pesado
N.º de aglomerados na faixa de 50m (N50)
Pequenos
Médios
Grandes

1

8

4

2

0

8

7

2,5

4

1

0

0

5

1

5

1

2

1

Somatório pesado
Somatório dos quocientes entre a distância do aglomerado mais distante e a distância de cada um dos aglomerados (D-1)
Pequenos

76,5

96,4

26,3

0

77,4

101

24,4

0

202

203

197

201

204

200

198

199

202

203

197

201

204

200

198

204

197

Médios

11,5

10,4

4,6

0

11,1

12,7

1

0

24,8

28,8

22,9

25,2

28,4

26,1

22,5

26,5

24,8

28,8

22,9

25,2

28,4

26,1

22,5

28,8

22,5

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Grandes
Proximidade a aglomerados - (NP) * (D-1)
Pequenos

1

1913

3663

316

0

1935

4020

317

0

5891

6272

6248

5893

6250

6271

5914

5915

5891

6272

6248

5893

6250

6271

5914

5915

6272

5891

2,5

80,5

72,8

18,4

0

66,6

76,2

1

0

172

144

175

154

158

161

158

140

172

144

175

154

158

161

158

140

175

140

5

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2119

3845

362

0

2107

4211

320

0

6326

6637

6691

6284

6649

6679

6313

6271

6326

6637

6691

6284

6649

6679

6313

6271

6691

6271

Áreas urbanas ocupadas (ha)

140

182

126

12,6

138

122

136

12,6

461

408

401

471

411

398

458

469

461

408

401

471

411

398

458

469

471

398

Proximidade a equipamentos

9

0

2

1

9

3

0

0

12

12

15

10

13

15

12

10

11

13

14

9

12

14

11

9

15

9

60

70

22

10

60

49

20

9

162

138

141

160

139

141

162

160

161

139

140

159

138

140

161

159

162

138

344

567

346

55,4

326

532

273

55,4

1312

1187

1277

1240

1205

1260

1295

1222

1312

1187

1277

1240

1205

1260

1295

1222

1312

1187

Médios
Grandes
Somatório pesado
Afectações directas

Habitações a expropriar
Áreas agricolas
Valor/Valormax*100
Atravessamento de aglomerados

5

100

71

78

97

75

75

97

94

100

71

78

97

75

75

97

94

100

71,3

Proximidade a aglomerados

3

95

99

100

94

99

100

94

94

95

99

100

94

99

100

94

94

100

93,7

Aglomerados na faixa de 50m

4

85

100

93

85

93

100

92

92

85

100

93

85

93

100

92

92

100

85,1

Áreas urbanas ocupadas

4

98

87

85

100

87

84

97

99

98

87

85

100

87

84

97

99

100

84,4
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Proximidade a equipamentos

1

80

80

100

67

87

100

80

67

73

87

93

60

80

93

73

60

100

60

Habitações a expropriar

3

100

85

87

99

86

87

100

99

99

86

86

98

85

86

99

98

100

85,2

Áreas agrícolas ocupadas

2

100

90

97

94

92

96

99

93

100

90

97

94

92

96

99

93

100

90,5

Somatório pesado

2095

1917

1957

2058

1920

1963

2101

2064

2087

1926

1949

2050

1912

1954

2092

2055

2101

1912

Somatório pesado (Valor/Valormax*100)

99,7

91,3

93,2

98,0

91,4

93,4

100,0

98,2

99,3

91,7

92,8

97,6

91,0

93,0

99,6

97,8

100

91
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Do quadro anterior é possível alinhar as soluções, por ordem crescente de impactes na socioeconomia, da
forma que se apresenta no gráfico seguinte:

Tendo em conta a necessidade de em alguns casos expropriar e demolir habitações para edificar a obra, os
impactes numa primeira fase são identificados no EIA como muito significativos, dadas as dificuldades de
adaptação inicial a uma nova envolvente física e social após um desalojamento. Nestas situações de
desalojamento/expropriação esperam-se danos directos a nível socio-económico e indirectos ao nível da saúde
e bem-estar psicológico.

Em todos os casos de afectação directa de edificações os impactes são negativos e muito significativos,
designadamente em edificações sobrepostas pelo traçado, por se situarem na área onde a via irá ser
implantada ou por se situarem na área de escavação ou aterro adjacente a esta, edificações sobrepostas a
túneis “cut & cover” ou edificações situadas por baixo de viadutos, casos identificados no EIA.

Em aditamento, o EIA apresenta um registo fotográfico das principais afectações directas, salientando que em
fase de estudo prévio, estas afectações não correspondem às afectações reais a efectuar durante a fase de
construção. Esta temática deverá pois ser reavaliada numa fase posterior do projecto. As afectações directas
constam do quadro síntese de impactes no factor socioeconómico anteriormente apresentado e resumem-se no
quadro seguinte:

Subtroços

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

N.º de aglomerados pequenos atravessados

1

4

1

0

1

4

1

0

N.º de aglomerados médios atravessados

4

8

1

0

3

1

2

0

N.º de aglomerados grandes atravessados

6

0

1

1

6

0

0

1

60

70

22

10

60

49

20

9

Habitações directamente afectadas
Áreas urbanas ocupadas

140 182 126 12,6 138 122 136 12,6

No que se refere ao número de lugares de estacionamento das Estações – Braga e Valença – este, não está
ainda estabilizado, nesta fase, estando apenas identificada a localização prevista das referidas Estações de
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modo a avaliar “de forma muito preliminar a sua área de ocupação e possibilidades de ligação à rede viária

existente” (EIA, Vol. 18 – Elementos Adicionais, Dez 09).
Na fase de construção, o EIA identifica como impacte positivo, o aumento temporário do número de postos de
trabalho cuja significância é desconhecida, pelo facto de não existirem dados disponíveis que permitam
quantificar a mão-de-obra afecta aos trabalhos de construção.

A presença de população na área envolvente ao projecto poderá contribuir para um aumento nos consumos de
bens e serviços locais (ex. restauração, comércio e hotelaria e serviços associados), com impactes positivos e
significativos ao nível da economia local.

No EIA são identificados impactes negativos decorrentes de alterações da qualidade ambiental, ao nível do
ruído e da qualidade do ar.

Também em relação aos padrões de mobilidade, a obra poderá “obrigar ao recurso a um acesso mais longo e

moroso para atingir o mesmo destino” (EIA, p.6.11-25), interferindo sobre as redes de interacção social. Os
impactes são negativos e muito significativos, nas situações que alterem de forma muito significativa os
padrões de mobilidade e, por consequência, tenham impactes negativos muito significativos sobre a qualidade
de vida das populações e das redes sociais existentes.

Fase de Exploração
O EIA descreve as principais acções geradoras de impactes estando maioritariamente associados a alterações
na dinâmica da população, usos do solo, infra-estruturas e redes de transportes, economia e na estrutura
urbana e consequente reflexo no sistema urbano.

Entre os diferentes impactes identificados no EIA, destacam-se os seguintes:
Alterações ao nível da população residente, antevendo-se que a melhoria das acessibilidades promovida
por esta infra-estrutura contribua para a fixação de população nas freguesias e concelhos afectos ao
projecto, com o subsequente aumento de população residente – impacte positivo e significativo.
Acréscimo populacional esperado na fase de exploração - é considerado como significativo para o concelho
de Valença, mas não necessariamente para o concelho de Braga, pela migração populacional de outros
concelhos, nomeadamente dos mais periféricos e menos atractivos, poderá potenciar fenómenos de
“esvaziamento” de determinados aglomerados populacionais com impactes negativos significativos.
Possibilidade de aumento de fixação de famílias e aumento da taxa de natalidade, contribuindo para um
saldo natural mais positivo e redução das taxas de envelhecimento da população, com especial incidência
no concelho e freguesias de implantação das Estações - impactes positivos, muito significativos.
O EIA identifica impactes negativos que poderão decorrer da maior pressão urbanística, caso não exista um
planeamento antecipado e adequado das urbanizações e das infra-estruturas necessárias para assegurar
uma boa qualidade de vida para as novas populações que aí vierem a fixar-se, dependendo a sua
significância do maior ou menor grau de organização territorial.
Indução de processos de especulação imobiliária especialmente na zona envolvente às Estações de Braga e
Valença, com uma crescente valorização das habitações e terrenos nestas áreas – impactes positivos e
significativos.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2102
Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo. Lote 1B – Troço Braga/Valença.
Julho 2010

81

Parecer da Comissão de Avaliação

Alterações na estrutura sócio-produtiva ao nível do emprego - impacte positivo, cuja significância depende
do número de postos de trabalho criados.
Dinamização industrial e empresarial dos territórios entre Braga e Valença - os impactes daqui decorrentes
são muito significativos.
Aumento de capacidade de entrada de matéria-prima e escoamento de produtos de e para indústrias e
equipamentos existentes - impactes positivos e muito significativos.
Maior procura para trocas comerciais – impactes positivos, muito significativos.
Aumento de postos de trabalho maioritariamente no sector terciário, mas também no sector secundário e o
incremento da economia local – impactes positivos e significativos.
Indução da necessidade de criação de novos serviços e equipamentos - impactes positivos significativos ou
muito significativos.
Diminuição das distâncias e tempos - impacte positivo, directo e muito significativo.

O EIA refere ainda como impactes positivos os relativos ao aumento do indicador de eficiência de rede, do
potencial económico e dos indicadores de acessibilidade diária.

Esperando-se que grande parte da procura do CAV provenha de utilizadores de outras opções modais, sendo “o

CAV responsável por uma alteração modal significativa nas zonas afectadas”, o impacte é aqui considerado
positivo a nível ambiental e energético. O EIA atribui 20% da procura total do CAV a uma transferência modal
dos actuais utilizadores de transporte individual e 25 a 35% proveniente do modo aéreo. São, assim, esperados
efeitos positivos, que serão ao nível da poupança de tempo de transporte, redução de sinistralidade e melhoria
da qualidade ambiental - impactes positivos e muito significativos.

São aqui considerados os impactes da fase de construção relativos às expropriações, dada a sua permanência
numa fase inicial.

Desenvolvendo-se o projecto na proximidade de vários aglomerados populacionais, na fase de exploração, os
impactes terão em alguns casos uma dimensão bastante significativa ao nível dos núcleos urbanos, sempre que
se verifique a ocorrência de efeito barreira e a intersecção de vias que não são repostas ou não o são no
mesmo local.

Conclusão
Em face da avaliação efectuada, considera-se que foi dado pouco peso às afectações resultantes do
atravessamento de aglomerados, uma vez que é um impacte que perdura e tendencialmente com menor
apetência para poder ser minimizado.

Pode constatar-se que todas as soluções que não contêm o sub-troço A2, são mais favoráveis, uma vez que
este troço atravessa 8 aglomerados classificados no EIA, como de média dimensão, impacte que em termos
socioeconómicos penaliza, de forma definitiva e irreversível a qualidade de vida das respectivas populações,
resultando que a Solução 13 é a solução que, no conjunto dos factores avaliados, é menos impactante, no que
à socioeconomia importa.
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Tendo em conta a avaliação efectuada e em relação aos restantes Tramos, no troço 1 as alternativas A1 e B1
são muito idênticas, sendo a vantagem para o sub-troço A1 determinada pela existência de menos aglomerados
médio na faixa dos 50m do eixo da via. Nos Tramos 3 e 4, são mais vantajosos os que correspondem à
alternativa B (B3 e B4), como se pode verificar, em relação ao número e dimensão de aglomerados
atravessados (B3) e à proximidade de equipamentos e habitações a expropriar (B4).

Acresce referir que, em termos de investimento total a solução 13 envolve um valor que corresponde a cerca de
90% do valor do investimento associado à solução 12, considerada no EIA, como mais favorável. De facto,
considera-se que o EIA subavalia, no factor socioeconómico, os impactes relacionados com o atravessamento
de aglomerados, sendo este impacte considerado como muito significativo e de difícil minimização, na avaliação
efectuada pela CCDRN. De referir que as 16 soluções propostas envolvem uma variação de custos de 16%
(contrariando o que refere o EIA, na página 3.3-187, do Vol. 18.2, Tomo 2.1, donde se transcreve: “…as

diferença entre as soluções é pouco significativa, sendo da ordem 1% do valor correspondente à solução em
que o investimento é máximo.”)
Tendo em conta que o atravessamento de aglomerados constitui um impacte muito significativo, permanente e
irreversível, considera-se que, em caso de inevitabilidade, por força da avaliação de impactes relativos a outros
factores ambientais, que assim o determinem, deve ser considerada, a seguinte condicionante:

Caso não seja possível evitar o atravessamento de áreas de aglomerados urbanos, o promotor deve
comprovar, de forma detalhada, que as disrupções criadas são objecto de medidas de minimização e/ou de
compensação, apresentando, para cada caso, justificação para a solução de projecto adoptada, com nota
justificativa incidindo concretamente sobre as seguintes vertentes:
Incidência na malha viária.
Eliminação de barreiras arquitectónicas.
Articulação com planos de mobilidade existentes ou projectados.
Inserção visual/tratamento arquitectónico.
Riscos associados.
Ambiente sonoro.

O desenvolvimento da solução adoptada deve ser participado, para cada caso, pelos Municípios envolvidos e
pelas entidades gestoras dos respectivos espaços e deve contribuir para a melhoria da mobilidade das
populações locais, como forma de compensar o desequilíbrio deste tipo de projecto, entre os benefícios, de
escala nacional/regional e os impactes negativos de carácter marcadamente local.

6.10 Uso do Solo

Estado Actual
O EIA baseou-se na informação retirada, entre outros, da observação de fotografias aéreas, da Carta de
Ocupação do Solo elaborada pelo CNIG, na escala 1/25 000, e na informação disponibilizada pela Autoridade
Florestal Nacional, tendo procedido à sua validação com a realização de trabalho de campo.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2102
Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo. Lote 1B – Troço Braga/Valença.
Julho 2010

83

Parecer da Comissão de Avaliação

De uma forma geral, a área de estudo apresenta uma importante componente urbana, com povoamentos
densos correspondentes aos centros urbanos da região, e, igualmente, com povoamento disperso disseminado
na paisagem a que se alia uma extensa rede rodoviária.

Por sua vez, a actividade agrícola apresenta também uma dimensão importante, ocupando grande parte da
paisagem com o cultivo, essencialmente, de milho, de produtos hortofrutícolas e culturas permanentes
variadas, como a vinha e o olival. A actividade agrícola intensifica-se junto às linhas de água, registando-se
áreas de regadio.

Relativamente às áreas naturais identificam-se, tal como já referido, duas Áreas Naturais Classificadas no
corredor em estudo, mais propriamente dois Sítios integrados na Rede Natura: Rio Minho – PTCON0019 e Rio
Lima – PTCON0020.

Foram identificados, pelo proponente, 16 diferentes tipos de ocupação do solo, agrupados em Uso Agrícola, Uso
Agro-Florestal, Uso Florestal, Uso Urbano, Uso Industrial, Espaço-Canal, Indústrias Extractivas e Planos de
Água.

Para as duas Alternativas, A e B, o proponente caracteriza os Tramos respectivos, constatando-se que a
Alternativa A apresenta uma forte componente florestal (40% do total do corredor em estudo) e agrícola (cerca
de 39% do total do corredor em estudo).

Para a Alternativa A, do total de 1241ha de Uso Florestal, cerca de 609ha correspondem a Pinhal Bravo.

Paralelamente, dos 3089 ha abrangidos pelo total do corredor desta Alternativa (A), sobressaem as áreas com
Culturas Anuais Mistas (549 ha), as áreas de Uso Urbano Misto (515 ha), as áreas de Misto de Floresta com
Vegetação Arbustiva (431 ha), bem como as áreas de Culturas Anuais de Regadio (413 ha).

Neste sentido, o Uso Urbano apresenta uma expressão importante, enquanto a Actividade Agrícola é
representada por extensas áreas de regadio, com maior afirmação na metade sul desta Alternativa.

Saliente-se que a Alternativa A intersecta no seu Tramo A1 o Emparcelamento de Cabanelas e no seu Tramo A4
os Emparcelamentos de Valença, Ganfei e Verdoejo.

Por sua vez, os Tramos A2 e A3 abrangem diversos Regadios Tradicionais, num total de dezasseis, embora o
proponente informe que a partir de trabalho de campo pôde constatar que estas áreas possuem actualmente,
em certa medida, uma ocupação distinta.

No que respeita às Áreas Classificadas, verifica-se que a Alternativa A atravessa um total de 79,7 ha dos Sítios
dos SIC Rio Lima e Rio Minho, sendo que ao Tramo A2 correspondem 29,5 ha e ao Tramo A4 50,2 ha.

Finalmente, para a Alternativa A as instalações de apoio à exploração, compostas por duas Estações (Braga e
Valença), quatro postos auto-transformadores, uma subestação e um PUEC, irão ocupar essencialmente solos
com culturas anuais, áreas mistas de floresta e algumas áreas com uso urbano, à excepção do posto auto-
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transformador do Sub-troço 1 (Tramo A1) que irá abranger apenas áreas de indústria extractiva, mais
propriamente as extracções de argila em Curvães, no concelho de Vila Verde.

A Alternativa B, à semelhança da Alternativa A, irá abranger essencialmente solos com Uso Florestal (45% do
total do corredor) e de Uso Agrícola (36% do total do corredor). Do total de 1395 ha de Uso Florestal, cerca de
638 ha correspondem a Pinhal Bravo. Paralelamente, dos 3081 ha abrangidos pelo total do corredor desta
Alternativa, sobressaem as áreas com Misto de Floresta com Vegetação Arbustiva (572 ha), as áreas de
Culturas Anuais de Regadio (474 ha), as áreas de Culturas Anuais Mistas (454 ha), bem como as áreas de Uso
Urbano Misto (445 ha).

Neste sentido, o Uso Urbano apresenta uma expressão importante, enquanto a actividade agrícola é
representada por extensas áreas de regadio.

Realce-se que a Alternativa B intersecta no seu Tramo B1 o Emparcelamento de Cabanelas, no seu Tramo B2
os Emparcelamentos de Correlhã, de Fontão e Bertiandos, e no seu Tramo B4 o Emparcelamento de Valença,
Ganfei e Verdoejo. Por sua vez, os Tramos B2 e B3 abrangem diversos Regadios Tradicionais, num total de dez,
embora o proponente refira, à semelhança da Alternativa A, que de acordo com o trabalho de campo realizado,
que estas áreas possuem actualmente, em certa medida, uma ocupação distinta.

No que concerne às Áreas Classificadas, constata-se que a Alternativa B intersecta uma maior área do que a
Alternativa A, num total de 125,2 ha dos SIC Rio Lima e Rio Minho, sendo que ao Tramo B2 correspondem 75,7
ha e ao Tramo B4 49,5 ha.

Finalmente, para a Alternativa B as instalações de apoio à exploração, já referidas para a Alternativa A, irão
ocupar essencialmente solos com culturas anuais, áreas mistas de floresta, áreas de pinhal e algumas áreas
com uso urbano.

Identificação e Avaliação de Impactes
Os impactes serão permanentes e irreversíveis, como por exemplo no caso de movimentos de terras na área de
implementação da via, e outros haverá, com menor incidência, que serão temporários e reversíveis, como é o
caso da construção de acessos temporários.

Relativamente à significância, considera-se que a interferência da pretensão com as actividades agrícolas terá
uma significância média a elevada, atendendo a que, no contexto da área em estudo, a produção agrícola é
uma actividade relevante do ponto de vista económico e cultural. A afectação dos solos de Uso Agrícola implica
perda de rendimento agrícola, em particular nas áreas de cultura de regadio que se encontram muitas vezes
associadas a adaptações dispendiosas dos terrenos.

A afectação de áreas com Uso Florestal terá uma significância média no caso da floresta de produção (pinhal,
eucaliptal ou floresta mista), uma vez que a produção florestal é uma actividade relevante do ponto de vista
económico, enquanto nas áreas de floresta de protecção se considera que a significância será elevada dado o
seu valor ecológico acentuado e a inclusão de exemplares de azinheira e sobreiro.
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De uma forma geral os impactes ao nível dos solos urbanos apresentam uma significância elevada pela sua
importância económica e social, o mesmo se registando nas áreas de Uso Industrial. Finalmente, no que
concerne à afectação de áreas de indústria extractiva considera-se que a sua significância será média,
atendendo à pouca expressão destas áreas no contexto da área em estudo, possuindo, no entanto, alguma
importância económica.

É durante a fase de construção que se verifica a maior parte dos impactes sobre o uso actual dos solos, tendo
em consideração que é nesta fase que se processa a desmatação e a decapagem, com remoção da camada
edáfica superficial e consequente destruição do coberto vegetal, provocando uma instabilidade nos solos não
protegidos, assim como a exposição destes aos agentes erosivos; que são instaladas as infra-estruturas de
apoio à obra, como as vias de acesso temporárias e os estaleiros; e que se realizam os movimentos de terras.

Por sua vez, a instalação dos estaleiros provoca, ainda que provisoriamente, a compactação do solo, podendo
ocorrer ainda a contaminação pontual dos solos com óleos, asfalto, etc. Contudo, convém realçar o carácter
temporário do estaleiro, sendo possível a recuperação dos usos afectados após o seu desmantelamento.

Como consequência da implementação do projecto, pode verificar-se uma perda de solos, a degradação ou
destruição da vegetação existente, a diminuição da qualidade dos solos compactados, contaminados ou
afectados pela alteração hídrica, bem como o aumento do escoamento superficial e subsequente incremento da
acção erosiva.

Em conclusão, os impactes no que respeita ao factor ambiental Uso de Solo serão permanentes, sendo que a
Alternativa A apresenta um conjunto menos negativo de impactes no que concerne ao menor atravessamento
dos Sítios dos rios Lima e Minho. Em contrapartida, a Alternativa B apresenta menores impactes ao nível da
intersecção com áreas urbanas, sendo que apenas 14,7% da área abrangida corresponde a Uso Urbano,
enquanto a Alternativa A implicará a ocupação de 17,2% de solo urbano, pelo que não existe uma alternativa
mais favorável.

6.11 Ordenamento do Território e Condicionantes

Estado Actual
O projecto em apreço desenvolve-se nos concelhos de Braga, Vila Verde, Valença, Ponte de Lima, Vila Nova de
Cerveira e Paredes de Coura.

Na análise do estado actual do ambiente é efectuado o enquadramento do projecto nos vários modelos de
desenvolvimento e instrumentos de planeamento existentes e com incidência na área em estudo.

Facilmente se encontra um enquadramento para este projecto em qualquer um dos estudos referidos.

Quando se desce ao nível de pormenor dos instrumentos de planeamento municipal, onde o projecto não tem
referência, começam a identificar-se as áreas problema do projecto.
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O PDM é um instrumento de gestão territorial que define usos e ocupações, identifica condicionantes, servidões
e restrições, não sendo, contudo, exaustivo.

O que se pretende com uma análise de compatibilidade com um instrumento deste nível é a verificação de
inexistência de desconformidade, isto é, a acção em análise, não constando no PDM como prevista, não pode
estar interdita. Por exemplo, se numa determinada classe de espaços a edificação não é permitida, então
qualquer construção estará interdita nessa classe.

Em termos de caracterização actual, foi feito um levantamento das classes de espaço dos vários PDM dos
concelhos abrangidos, tendo sido possível agrupá-los em designações comuns (classes de espaço que, ainda
que com designações diferentes, nos diferentes PDM, têm finalidades comuns). Assim, é considerada a seguinte
tipologia de espaços:
Solo Urbano – Aglomerados Urbanos, Património Cultural, Equipamentos existentes, Equipamentos
propostos, Urbanizável, Industrial Existente, Industrial Proposto e Estrutura Ecológica.
Solo Rural – Agrícolas, Florestais, Industria Extractiva e Verdes/Naturais.
Outros Espaços.

Para cada uma das alternativas é calculada a área ocupada pelo projecto (corredor de 400 metros) em cada
uma das classes.

Pode concluir-se deste primeiro exercício, o seguinte:
Em primeiro lugar, que existe incompatibilidade entre o projecto e (alguns dos) os usos previstos nos
vários PDM.
Em termos de classes de espaço afectadas não existem diferenças significativas entre os corredores das
Alternativas, uma vez que os traçados se desenvolvem, na sua maior parte (> 75%) em áreas afectas a
solo rural.
Ambos os corredores apresentam uma forte componente agrícola e florestal, destacando-se sobretudo o
Espaço Agrícola que representa, em ambas as Alternativas, aproximadamente 40% do total dos corredores.

A área de inserção do projecto é bastante humanizada, principalmente no concelho de Braga, onde coexistem
realidades urbanas com áreas onde as características rurais se mantêm, predominando o povoamento
“nucleado em torno das vias de comunicação”, com maiores concentrações em locais de cruzamento de vias.

A afectação mais significativa no solo urbano verifica-se no Sub-Troço comum a ambas as Alternativas,
sobretudo no seu desenvolvimento mais a Sul. Fora do troço comum, verifica-se uma menor afectação dos
espaços urbanos no traçado da Alternativa B.

A intersecção destes espaços pelas diferentes soluções é minimizada pelos atravessamentos em túnel. De
realçar, mais uma vez, que este projecto, não sendo contemplado nos PDM dos concelhos atravessados, não
será “permitido” pelo regulamento de uma grande parte das classes de espaços ocupadas.

A Estação de Braga afecta espaço agrícola, espaço florestal, espaço urbano e espaço urbanizável. A Estação de
Valença afecta espaço agrícola, espaço florestal e espaço urbanizável.
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Na localização destas estações, com os respectivos acessos e estacionamentos, teve-se em consideração a sua
adaptação à malha urbana existente.

De referir, ainda, que a Alternativa B2 atravessará a área do Plano de Urbanização do Freixo (Ponte de Lima),
sendo em parte abrangido pelo “Túnel do Freixo” e “Viaduto Ribeira dos Pombarinhos”.

Também a área do Plano de Urbanização de Ponte de Lima será parcialmente afectada, atravessada pelo
Viaduto Rio Lima, pela Alternativa A2.

Em termos de condicionantes, de realçar a afectação de espaços classificados como RAN e REN.

No quadro que a seguir se reproduz, apresentam-se as áreas afectadas das várias categorias de espaços de
RAN e REN, por cada uma das soluções de traçado possíveis, dando destaque às extensões de túneis (mineiros)
e viadutos, cuja localização nestes espaços minimiza a sua afectação.

Outras condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública afectadas por este projecto, são,
nomeadamente os recursos hídricos (domínio público hídrico, albufeiras de águas públicas), áreas sujeitas ao
regime florestal (perímetro florestal), áreas de conservação da natureza, recursos minerais (pedreiras,
depósitos minerais), património cultural, infra-estruturas de abastecimento e saneamento, linhas eléctricas de
muita alta tensão, gasodutos, rede viária, aeroportos e aeródromos, telecomunicações e marcos geodésicos.

Identificação e Avaliação de Impactes
Em termos de impactes refere-se no EIA o seguinte:

Os Tramos das alternativas não diferem significativamente entre si no que respeita ao tipo de áreas
atravessadas, pelo que a implantação do projecto implicará essencialmente a afectação de solo rural,
nomeadamente, espaços agrícolas seguidos de espaços florestais, e na classe de solo urbano, espaços urbano –
aglomerados urbanos.

Todas as soluções induzirão impactes negativos, muito significativos sobre os espaços urbanos –
aglomerados urbanos, principalmente nos concelhos de Braga, Ponte de Lima e Valença. É no Tramo B3
que se verifica o maior valor de afectação. Também os Tramos A2, B2 e o A3 são visivelmente impactantes
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neste particular. No entanto, tratando-se de interferências periféricas, a significância do impacte é
diminuto.
Todas as soluções intersectam espaços (aglomerados urbanos e espaços urbanizáveis) que, do ponto de
vista, do ordenamento urbano poderão constituir-se como elementos condicionadores e motivo de
incompatibilidade.
Espaços industriais existentes – O Tramo A2 afecta uma maior área enquanto os Tramos A3, B2, B3, A4 e
B4 não interferem com estes espaços. Também neste particular, existem situações de incompatibilidade a
gerir (revisão ou alteração do PDM). Também o Tramo B1 intersecta uma mancha industrial.
O espaço de equipamentos existente é interferido apenas pelo Tramo B2.
Também os espaços culturais - património cultural serão interceptados essencialmente pelo Tramo B2.
Os espaços afectos a Estrutura Ecológica são afectados na parte final do traçado pelos Tramos A3 e B3 e
A4 e B4.
No caso dos espaços agrícolas, as áreas interferidas são de dimensão considerável. Destacam-se a
afectação pelos tramas A2 e B2 como mais penalizantes. No entanto, estes são espaços abundantes na
zona envolvente.
Espaços florestais – os impactes sobre estes espaços são os mais significativos logo a seguir aos dos
espaços agrícolas. No entanto, de realçar a forte componente florestal na área em estudo, predominando
em todos os Tramos pelo que diminui a significância deste impacte. É o Tramo B2 o que mais afecta estes
espaços.
Indústria extractiva – só o Tramo A1 em Vila Verde (argilas – Curvães) afecta esta classe de espaço. De
uma maneira geral, caberá ao concelho de Ponte de Lima os maiores impactes neste factor ambiental.

Espaços

Tramos mais penalizantes

Tramos menos penalizantes

Urbanos

B3 (logo seguido de A2, B2 e A3)

----

Industriais

A2 e B1

B2, A3, B3, A4 e B4

Equipamentos

B2

---

Culturais

B2

---

Est. Ecológica

A3, B3, A4 e B4

---

Agrícolas

A2 e B2

---

Florestais

B2

---

Ind. Extractiva

A1 (só)

---

A implementação desta “nova” infra-estrutura ferroviária introduz alterações irreversíveis na ocupação actual do
território (com a substituição dos usos presentes pelo projecto – taludes e plataforma), colidindo com intenções
de ordenamento e de desenvolvimento existentes ao nível dos instrumentos de planeamento e gestão do
território para a área. Os principais impactes negativos ocorrerão na fase de construção mas manter-se-ão na
fase de exploração, pela ocupação permanente de solo que poderia estar destinado a outros fins
[transformações decorrentes das intervenções ao nível das classes de espaço definidas nos PDM (tipo de área
ocupada – agrícola, florestal, urbana, entre outros – e dimensão das manchas afectadas) e interferência com
espaços condicionados ao abrigo da legislação em vigor].
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Um outro impacte expectante, fundamentalmente nos concelhos de Braga e Valença, será o ritmo acelerado de
preenchimento e crescimento dos espaços urbanos, podendo verificar-se um incremento das áreas actualmente
definidas como perímetro urbano.

Efeito-Barreira
O efeito-barreira induzido pelas vias de comunicação é facilmente a razão de constrangimentos ao povoamento
e a uma utilização racional do território. O incremento do efeito-barreira resulta do facto do empreendimento
vir a ser integralmente vedado (por motivos de segurança, protecção e exploração do sistema), sendo a infraestrutura ferroviária transponível apenas em algumas partes localizadas. A construção em plena via, em áreas
urbano-industriais existentes e edificadas, irá provocar inevitavelmente um impacte negativo significativo em
termos de intervenção pública, desenvolvimento económico-social e expectativa dos cidadãos.

Convém, ainda, salientar a partição territorial de alguns aglomerados urbanos, com um efeito-barreira mais
acentuado.

Algumas das situações que ilustram bem este efeito são o atravessamento da área do PU de Freixo em Ponte
de Lima, com um efeito-barreira muito acentuado e a zona inicial de desenvolvimento das alternativas, em
Braga, constatando-se que existem áreas edificadas que vão ficar isoladas em termos físicos, potenciando um
efeito-ilha.

Por outro lado, a divisão de áreas agrícolas poderá provocar a diminuição da viabilidade económica das
explorações ou, mesmo, o seu total abandono.

Assim, este efeito-barreira traduz-se num forte impacte negativo nos troços onde ocorra.

Não esquecer, que para além da própria infra-estrutura se terá que ter em consideração, em termos de
ocupação do território, a condicionante gerada pela servidão administrativa que lhe estará adstrita.

RAN e REN
Metodologicamente, para o cálculo das áreas afectadas foram considerados o conjunto da plataforma, taludes
de aterro e de escavação. Na medição das áreas ocupadas pelas diferentes soluções, foram igualmente
considerados os restabelecimentos, viadutos, muros, passagens superiores, parques de estacionamento das
estações e os falsos túneis. Não foram contabilizados os locais transpostos por túneis mineiros por não
interferirem com a ocupação do solo.

Os impactes gerados sobre os espaços condicionados têm a ver, fundamentalmente, com a movimentação de
terras e a sua ocupação pelos elementos inerentes à infra-estrutura.

Em termos de RAN, os Tramos que induzem impactes negativos mais significativos são o A1 e o B2.

No que respeita à REN são as “áreas de máxima infiltração” as mais afectadas pelas alternativas, sendo os
Tramos A3 e B3 os mais impactantes sobre este sistema. Quanto às “áreas de risco de erosão”, a sua afectação
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directa é bastante reduzida em todas as soluções. Este facto advém do atravessamento destas áreas se realizar
maioritariamente sob a forma de túnel mineiro. As maiores afectações acontecerão nos Tramos A2 e B2.

Quanto às “zonas ameaçadas pelas cheias”, “albufeira” e respectiva “zona de protecção” estas serão
atravessadas apenas em viaduto, verificando-se apenas afectação na zona de implantação dos pilares. Assim,
os valores apresentados nos quadros encontram-se majorados já que correspondem a toda a extensão do
viaduto (projecção do solo).

No que se refere às “cabeceiras de linhas de água” apenas se verifica afectação nos Tramos A2 e B2 e no A3.
No Tramo A3 esta afectação é minimizada pela presença de um viaduto.

Regime Florestal
A afectação de espaços afectos ao regime florestal ocorre nos Tramos A2 e B3. Qualquer uma das afectações
previstas acontece no limite das manchas, não existindo, assim, grande fragmentação.

Recursos Minerais
Apenas os Tramos A1 em Vila Verde e B2 em Ponte de Lima afectarão pedreiras. No caso do A1 a afectação
acontecerá em espaços já desactivados (3) ou com exploração ocasional (2).

O Tramo B2 afectará uma pedreira em exploração, podendo pôr em causa a sua continuidade.

Domínio Público Hídrico
A afectação do domínio público hídrico – rios e albufeira de Ruães acontece em viaduto nos cursos de água
mais importantes – rios Cávado, Coura, Lima e Minho.

A afectação de outras linhas de água (não navegáveis, nem flutuáveis) implicará a adopção de obras
hidráulicas, nomeadamente, viadutos e passagens hidráulicas.

Os impactes negativos com maior relevância são os seguintes:

Fase de construção
As situações mais gravosas no ordenamento do território dizem respeito ao atravessamento de espaços urbanos
/urbanizáveis/ industriais, resultantes de densa ocupação da área de implantação deste projecto ferroviário.
Esta situação é mais expressiva nos concelhos de Braga, Ponte de Lima e Valença.

As soluções que integram na sua composição o Tramo B3 serão as mais penalizantes na interferência com
espaços urbanos – aglomerados urbanos - contínuos urbanos de Cubos, Cerdal, Bogim e Mondim de Baixo, na
freguesia de Cerdal e aglomerado de Valença.

Os espaços urbanizáveis serão afectados pelos Tramos A1 e B1.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2102
Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo. Lote 1B – Troço Braga/Valença.
Julho 2010

91

Parecer da Comissão de Avaliação

Nos espaços industriais existentes será o Tramo A2, o mais impactante (zona industrial de Brandara – Ponte de
Lima), logo seguido do Tramo B1 (com afectação da zona industrial de Vila Verde). O atravessamento é
efectuado pelo centro das manchas.

Em termos de PMOT será o atravessamento da área do PU do Freixo (Ponte de Lima), na sua zona central, o de
maior impacte negativo, no Tramo B2. Este atravessamento afectará áreas construídas.

Na afectação de espaços RAN e REN, os impactes dos diferentes Tramos são muito semelhantes.

Fase de exploração
Na fase de exploração será o efeito-barreira introduzido por esta infra-estrutura, ao qual se alia uma nova
servidão administrativa que maiores impactes trarão para o ordenamento do território.

Em ambas as fases – de construção e exploração – a alteração da ocupação actual do território, com
implicações ao nível da sua organização e na alteração das expectativas de ocupação e desenvolvimento
constantes dos PMOT em vigor, traduz-se num importante impacte negativo.

Comparação de Alternativas
Tendo por base a metodologia adoptada no EIA, são os seguintes os resultados apresentados:
Em termos de Classes de Espaços constantes dos PDM a combinação mais favorável seria a Solução 5
(A1+B2+B3+A4).
Em termos globais – Ordenamento do Território e Condicionantes – considerar-se-ia como mais favorável a
Solução 7 (B1+A2+A3+A4), ainda que, no cômputo geral, todas as soluções originem impactes
semelhantes, quer em termos qualitativos (tipo de ocupação), quer em termos quantitativos (nº de
intersecções e/ou área afectada).

Da análise realizada (a qual decorre da observação do quadro que a seguir se reproduz), poder-se-ia concluir
que a Solução 12 (A1+A2+B3+A4) seria a menos desfavorável, porque corresponde a uma menor afectação
conjunta de área de solo urbano, de REN e de RAN. No entanto, da análise do quadro, a solução 12
atravessaria (ou ocuparia) 471,49 hectares de Aglomerados Urbanos, o que se traduziria num maior impacte no
Efeito-Barreira ou a necessidade de aumentar o número de obras de arte. Conclui-se assim, que esta seria uma
falsa opção, conclusão que se aplica à generalidade das soluções, por uma ou outra razão.
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Classes
de
Espaço

Sol 1
Aglomerados
Urbanos

Solo Urbano

Sol 3

Sol 4

Sol 5

Sol 6

Sol 7

Sol 8

Sol 9

Sol 10

Sol 11

Sol 12

Sol 13

Sol 14

Sol 15

Sol 16

461,09

408,4

400,78

471,49

411,18

398

458,31

468,71

461,09

408,4

400,78

471,49

411,18

398

458,31

468,71

45,63

37,44

37,44

45,63

45,63

45,63

37,44

37,44

45,63

37,44

37,44

45,63

45,63

45,63

37,44

37,44

Equipamentos
existentes

7,31

19,25

18,66

7,31

18,66

19,25

7,9

7,9

7,31

19,25

18,66

7,31

18,66

19,25

7,9

7,9

Equipamentos
propostos

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

156,68

143,65

147,75

156,58

147,65

143,75

152,68

152,58

156,68

143,65

147,75

156,58

147,65

143,75

152,68

152,58

Industrial existente

59,51

40,71

13,46

59,51

13,46

40,71

86,76

86,76

59,51

40,71

13,46

59,51

13,46

40,71

86,76

86,76

Industrial proposto

11,4

18,87

11,4

11,4

11,4

18,87

18,87

18,87

11,4

18,87

11,4

11,4

11,4

18,87

18,87

18,87

Estrutura ecológica

23,58

23,62

23,58

23,58

23,58

23,58

23,58

23,58

23,62

23,58

23,62

23,62

23,62

23,62

23,62

23,62

agricolas

1312,13

1187,29

1277,17

1239,73

1204,77

1259,69

1294,65

1222,25

1312,13

1187,29

1277,17

1239,73

1204,77

1259,69

1294,65

1222,25

florestais

777,47

956,79

960,04

768,91

951,48

965,35

782,78

774,22

777,47

956,79

960,04

768,91

951,48

965,35

782,78

774,22

Património Cultural

Urbanizavél

Solo Rural

Sol 2

28,9

3,24

29,67

28,9

29,67

3,24

2,47

2,47

28,9

3,24

29,67

28,9

29,67

3,24

2,47

2,47

219,38

230,19

229,66

219,91

230,19

229,66

219,38

219,91

219,38

230,19

229,66

219,91

230,19

229,66

219,38

219,91

outros espaços

175,49

193,51

220,41

151,65

196,57

220,4

175,48

151,64

172,44

196,56

217,36

148,6

193,52

217,35

172,43

148,59

total solo urbano

765,57

692,3

653,44

775,87

663,74

681,96

794,09

804,39

765,61

692,26

653,48

775,91

663,78

682

794,13

804,43

total solo rural

2337,9

2377,52

2496,57

2257,46

2416,13

2457,96

2299,29

2218,85

2337,9

2377,52

2496,57

2257,46

2416,13

2457,96

2299,29

2218,85

1094,03

1233,49

1267,35

1075,95

1249,27

1253,21

1079,89

1061,81

1092,39

1235,13

1265,71

1074,31

1247,63

1251,57

1078,25

1060,17

211,1

277,86

277,97

210,99

277,86

277,97

211,1

210,99

211,1

277,86

277,97

210,99

277,86

277,97

211,1

210,99

396,03

532,35

525,19

403,56

532,72

525,19

396,03

403,56

395,66

532,72

524,82

403,19

532,35

524,82

395,66

403,19

industria extrativa
verdes/naturais

RAN
áreas com risco de
erosão
áreas de máxima
infiltração
cabeceiras de linhas
de água

54,81

64,98

75,52

44,27

64,98

75,52

54,81

44,27

54,81

64,98

75,52

44,27

64,98

75,52

54,81

44,27

zonas ameaçadas
pelas cheias

42,53

107,77

108,14

42,53

108,14

108,14

42,53

42,53

42,16

108,14

107,77

42,16

107,77

107,77

42,16

42,16

albufeira

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

5,37

zona de protecção à
albufeira

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

3,67

713,51

992

995,86

710,39

992,74

995,86

713,51

710,39

712,77

992,74

995,12

709,65

992

995,12

712,77

709,65

REN

Total REN

Conclusões
Em termos de Ordenamento do Território considera-se que será o “efeito-barreira” o impacte de maior
significância. Apenas as áreas onde as Estações se localizarão poderão, eventualmente, ter impactes
considerados positivos, mas estas são localizações fixas, não passíveis de avaliação em termos de alternativas.

Apenas a inevitabilidade de execução desta obra permitiria dizer que, em termos de Ordenamento do Território,
a Solução mais favorável (ou a menos desfavorável) seria aquela que maiores extensões de túneis previsse,
sendo que a extensão dos viadutos também poderia favorecer a escolha. No entanto, o balanço total de túneis
e viadutos previstos para cada um dos Tramos, devidamente conjugados (comparando para cada um dos
subtroços, as duas alternativas A e B), dão valores de tal forma aproximados que não permitem concluir por um
Tramo em detrimento do outro na mesma secção.
Tramo

Extensão (m)

Túneis (m)

Viadutos (m)

Total Túneis+Viadutos

A1

17 344

2 393

2 850

5 243

A2

33 156

11 232

3 238

14 470

A3

15 500

2 399

1 320

3 719

A4

2 575

---

1 679

1 679

B1

17 086

2 393

2 550

4 943

B2

36 067

7 231

7 558

14 789

B3

15 888

3 116

2 384

5 500

B4

2 436

---

1 681

1 681
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Assim, caberá à conjugação das soluções mais favoráveis para os restantes factores analisados a conclusão
relativa à solução mais adequada, ou menos desfavorável, para esta infra-estrutura.

6.12 Património Arqueológico e Construído: Vertente Terrestre e Subaquática

Estado Actual
Os trabalhos ambientais desenvolvidos nesta fase do EIA tiveram por base a escala do projecto (1:5 000) e a
escala 1:25 000, sendo que a escala seleccionada pela equipa responsável pelo descritor Património Cultural,
Arqueológico e Construído para o levantamento toponímico e fisiografia, foi a 1:25 000.

Na caracterização do estado actual do ambiente, o factor Património Cultural, Arqueológico e Construído é
dividido em duas vertentes: a Vertente Terrestre e a Vertente Subaquática. Para a caracterização do estado
actual na vertente terrestre procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica e documental, e a um levantamento
toponímico e fisiográfico da área de estudo. Para a fase de trabalho de campo foi efectuado um
reconhecimento das ocorrências inventariados na pesquisa documental, tendo ainda sido realizado o seu registo
utilizando, para tal, uma ficha tipo.

Procedeu-se ainda à prospecção selectiva na faixa de 400m de largura centrada no eixo da via, ao longo dos
corredores objecto de estudo e prospecção sistemática dos troços para os quais só existe uma alternativa de
traçado. São referidas condicionantes ao trabalho de campo como o coberto vegetal, a topografia e a forte
antropização de algumas áreas, que impediram a sua prospecção, facto que necessariamente tem que ser
ponderado na medida em que poderão surgir sítios arqueológicos nas fases posteriores da avaliação. Ainda que
esta metodologia seja adequada ao tipo de projecto e à fase em que este foi apresentado em sede de Avaliação
de

Impacte

Ambiental,

constata-se

que

alguns

aspectos

não

foram

integralmente

desenvolvidos,

nomeadamente ao nível do levantamento bibliográfico e patrimonial, e avaliação de impactes.

O EIA apresenta um enquadramento histórico-arqueológico dos concelhos abrangidos pelo projecto que realça
a sua riqueza patrimonial, e que revela indícios de ocupação humana desde a Pré-História Antiga, persistindo
em todos os outros períodos históricos uma continuidade da ocupação do território. Este enquadramento é
nalguns aspectos redutor na medida em que, apesar das reformulações efectuadas, não se fundamentou num
exaustivo levantamento bibliográfico e patrimonial, facto que é evidente, por exemplo, na caracterização
apresentada sobre o concelho de Braga para o qual existe disponível vasta informação. É notório que a
bibliografia consultada referente a sítios arqueológicos apresenta omissões o que contribuiu também para uma
deficiente caracterização dos mesmos.

Da aplicação da metodologia anteriormente referida resultou o registo de 86 ocorrências patrimoniais
integráveis no património construído (57), das quais 4 correspondem a ocorrências etnográficas, e no
património arqueológico (29).

Os elementos arquitectónicos de cariz religioso correspondem a capelas, igrejas, cruzeiros e alminhas e um
convento. Neste conjunto foram inventariadas as seguintes ocorrências: Capela de São Caetano (nº 4), Capela
de Panoias (nº 7), Capela das Almas (nº 11), Capela de Cangostas (nº 15), Capela de Fradelos (nº 16), Capela
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de Sata Cruz (nº 17), Capela de Escariz (nº 19), Capela do Freixo (nº 20), Capela (nº 26), Capela de Santa
Marinha (nº 38), Capela de S. Sebastião (nº 39), Capela de São Pedro (nº 49), Capela de Santa Maria Madalena
(nº 50), Capela de Nossa Senhora das Dores (nº 67), Capela de São Gabriel (Nº 71), Capela de São Bento da
Lagoa (nº 84), Igreja de Panóias (nº 6), Igreja Paroquial de Escariz (São Martinho) (nº 18), Igreja Paroquial de
Freixo (nº 23), Igreja Paroquial de Queijada (nº 31), Igreja de Vitorino de Piães (nº 33), Igreja de Brandara (nº
45), Igreja de S. Martinho (nº 65), Igreja Matriz de Gandra (nº 74), Convento de Ganfei (nº 73), sendo a Igreja
do Convento de Ganfei Classificada como IIP - Imóvel de Interesse Público, pelo Decreto n.º 44 075, DG n.º
281, de 05-12-1961 (claustro e elementos da cerca).

De notar, também, a existência de solares e quintas, associadas à actividade agrícola existente neste território e
que, para além do seu valor patrimonial, representam também uma herança cultural que confere identidade aos
habitantes da região. Neste conjunto foram inventariadas as seguintes ocorrências: Solar de Mazagão (nº1),
Quinta de Chouza (nº 12), Quinta de Nabais (nº43), Quinta e Casa da Laje (nº 47), Quinta do Souto (nº 57),
Quinta dos Cubos (nº 75), Quinta da Lameira (nº 77), Quinta de Santo António (nº 78), Quinta do Aguilhão (nº
85) e Quinta da Torre (nº 86).

Relativamente aos sítios arqueológicos estes apresentam distintas tipologias e cronologias: Santarão (nº 3),
villa; Panoias (nº 5), estação de ar livre; Vestígios romanos no Lugar da Senra (nº21); Vestígios romanos e
túmulos alti-medievais no lugar da Igreja (nº22); Vestígios alti-medievais nas imediações da Igreja (nº 32);
Castro do Cresto (nº 34); Caminho de Santiago 1 (nº 35); Vestígios romanos e alti-medievais no Lugar de Maria
Velha (nº 36); Castro de Santa Maria Madalena (nº 41); Pinhal dos Carreiros (nº 42), mamoas; Pinhal dos
Carreiros (nº 43); Veiga de Correlhã 3 (nº 44), vestígios de superfície; Vestígios de Brandara (nº 45); São
Cristóvão (nº 46), Povoado Fortificado; Sanjemondes (nº 48), sepultura; Paredes (nº 51), vestígios de
superfície; Arca 1 (nº 52), mamoa; Mamoa 2 da Arca (nº 53); Mamoa 1 da Arca (nº 54); Caminhos de Santiago
2 (nº 55); Vestígios romanos na Portela de Câmboa (nº 58); Via (nº 60); Castro de São Martinho (nº 61);
Bouça da Gândra (nº 62), vestígios; Via romana Braga-tui (nº 64); S. Martinho/Barreiro (nº 63), miliário;
Mondim de Basto (nº 72), mamoa; Picões (nº 79), Povoado Fortificado; Bouça da Gândara (nº 83), Vestígios de
Superfície.

Destaca-se o Castro do Cresto (nº 34), classificado como Imóvel de Interesse Público (Dec. Nº 29/90, D.R. 136
de 17 de Junho de 1990). Trata-se de um povoado fortificado da Idade do Ferro, de pequenas dimensões, com
duas linhas de muralhas, uma de configuração oval que envolve o cabeço, e outra quase circular, que define a
acrópole. A sua área de protecção é interceptada entre os km 29+028 e 29+061 pela Alternativa B (Tramo B2).
Refira-se que na Serra da Nora situam-se ainda o Castro de Trás da Cidade e o Castro do Alto das Valadas,
sendo que o primeiro de situa na envolvente do corredor (cerca de 200 m E ao km 29+500), o que reforça a
importância arqueológica desta área, facto que não é assinalado no EIA.

Salienta-se, ainda, que com base na informação disponibilizada na Consulta Pública se verifica também que o
EIA não identificou algumas áreas sensíveis do ponto de vista arqueológico ou não apresenta informação
completa sobre os sítios, o que se passa a descriminar.
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Não é referido no EIA o sítio arqueológico Monte de Cones/Cide, localizado ao km 7+500 da Alt A e B Tramo A1
e B1, Rest.A4/B4 e PI 6, correspondente a um habitat, via de comunicação e delimitação de termo, de épocas
romana e medieval, que se localizará na zona de incidência directa do projecto.

Relativamente à villa de Santarão (nº3), situada a 33m W das Alternativas A e B (Tramos A1 e B1), ao km
7+650, a sua caracterização não se encontra totalmente correcta (sendo referido que o núcleo da estação
arqueológica se localizará ao lado da área apresentada na fotografia) nem se apresenta toda a bibliografia
disponível sobre o sítio. Igualmente a Casa e Quinta de Pentieiros, localizada ao Km 39+000 e 39+500 da Alt
B2 não foi identificada neste estudo. Persiste o equivoco relativamente às servidões referentes à classificação
da Casa da Maínha, confundindo área que está proposta para classificação com área de protecção, originando
avaliações de impacte desadequadas.

Em resumo, da caracterização efectuada pode concluir-se que a área de implantação do projecto é na sua
globalidade rica em termos de património construído, e também ao nível do património arqueológico, com a
presença inclusivamente de património classificado. A caracterização de algumas zonas foi condicionada pelos
factores anteriormente referidos, pelo que essas lacunas de conhecimento devem necessariamente ser
colmatadas nas fases posteriores de avaliação.

Relativamente à vertente subaquática procedeu-se à caracterização da área de estudo, definida como as zonas
dos corredores em avaliação onde se interceptam os rios Cávado, Lima e Minho, através de pesquisa
bibliográfica.

É assinalado o seu potencial arqueológico sendo referenciadas três áreas sensíveis do ponto de vista do
património subaquático: Terminus fluvial de Bracara Augusta (I), Piroga monóxila (II) e Travessia do Minho
(III).

Identificação e Avaliação de Impactes
Na avaliação de impactes foram consideradas duas áreas de afectação: área de incidência directa (sob o
traçado e até 40 m para cada lado do eixo da via) e área de incidência indirecta (40m até 200 m para cada lado
do eixo da via).

É referido no EIA que os potenciais impactes negativos directos ocorrerão sobretudo na fase de construção,
decorrentes da intervenção directa no terreno. Refira-se que questões ligadas às reposições de estradas,
caminhos, zonas de empréstimo e de depósito de terras e estaleiros não são avaliadas. A grande dimensão das
escavações e aterros necessários à execução deste projecto acarretarão eventuais impactes de grande
magnitude e muito significativos nas zonas afectadas os quais se farão sentir para além da plataforma
ferroviária.

Os corredores em avaliação, pelo facto de atravessarem áreas de enorme relevância patrimonial têm associados
impactes negativos muito significativos e alguns irreversíveis. Na sua avaliação terá necessariamente que se ter
em conta que actualmente se considera que os vestígios patrimoniais, arquitectónicos e arqueológicos, fazem
sentido quando integrados na paisagem original envolvente que determinou e condicionou a sua criação, e que
por vezes contribui inclusivamente para a sua classificação. O património abrange a globalidade da paisagem no
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sentido que toda ela é uma construção humana. Assim, a afectação destes contextos constitui em si mesmo um
aspecto negativo da implementação do projecto.

Face às condicionantes do levantamento realizado e do trabalho de campo não é de excluir a existência de
ocorrências que não foram identificadas nesta fase da avaliação, tanto mais que a área do projecto tem elevado
potencial. Da construção das diferentes partes do projecto resultam acções a saber, desmatação e decapagem
do terreno, escavações, e terraplanagens que podem induzir impactes negativos a nível do património
arqueológico, não só pela afectação directa de vestígios e estruturas como pela alteração do enquadramento
paisagístico das ocorrências devido à transformação da paisagem original.

Para a fase de exploração assinalam-se no EIA possíveis impactes negativos directos decorrentes da circulação
de composições nos túneis sob as ocorrências Solar de Mazagão (nº1), Cruzeiro do Freixo (nº20), Igreja
Paroquial do Freixo (nº23), Casas Novas (nº26), Capela e Casa e Alminha do Baganheiro (nº29), Igreja
Paroquial de Queijada (nº31), dado que as mesmas apresentam uma localização sobre o traçado.

As ocorrências localizadas nas imediações de troços em viaduto sofrerão significativos impactes visuais
decorrentes da presença da infraestrutura: Panóias (nº5), Igreja de Panóias (nº6), Capela de Panóias (nº7),
Alminha de São Vicenso (nº13), Casa da Mainha (nº14), Quinta de Nabais (nº43), Veiga da Correlhã 3 (nº44),
Caminho de Santiago 2 (nº55), Convento de Ganfei (nº73), Cruzeiro de Raso (nº80), Azenha (nº81) e Cruzeiro
e Lápide (nº82).

São igualmente referidos impactes negativos indirectos decorrentes das alterações do enquadramento estético
de elementos construídos, da compartimentação da paisagem pela passagem da ferrovia e a deterioração das
construções localizadas nas proximidades da mesma.

As conclusões relativas às soluções propostas e ao número total de ocorrências registadas nos respectivos
corredores são equiparadas – entre 54 a 60 por Solução. Igualmente, em termos de afectações directas sobre
elementos patrimoniais, todas as combinações afectam entre 9 e 10 elementos patrimoniais. A grande diferença
encontra-se naquelas Soluções que possuem o Tramo B2 na sua composição (Sol. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13 e 14), o
qual induz impactes negativos directos sobre um elemento classificado – n.º 47 – Quinta da Laje, para além do
elemento classificado com o n.º 14 – Casa da Mainha, afectado pelo Tramo A1/B1 e, portanto, comum a todas
as soluções.

Assim, e após a apreciação/avaliação destes elementos apresenta-se um quadro com a análise de impactes por
Tramos:
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Tramos A1 Ocorrência n.º 3 Santarão (corrigir a sua Impactes
e B1

Ocorrência n.º 5, Impactes

localização), Cide/Barral (não identificado Negativos, Directos, 6,
no estudo), n.º 4 Capela de S. Caetano; n.º Muito significativos

7

Panóias, Negativos,

Igreja e Capela de Indirectos,

9 Casa do Feital, n.º 14 Casa da Maínha

Panóias,

(tem processo de classificação), n.º 9 Casa

Alminha de São

n.º

do Feital, n.º 15 Capela das Cangostas,

Vicenso

Muito

13 significativos

n.º16 Capela de Fradelos
Tramo A2

Ocorrência n.º16 Capela de Fradelos, n.º51 Impactes

Ocorrência n.º 31 Impactes

Paredes, n.º 53 Mamoa 2 de Arca, n.º 55 Negativos, Directos, Igreja
Caminhos de Santiago 2 (Cepões), n.º 65 Muito significativos
Igreja

de

S.

Martinho

(está

Paroquial Negativos,

de Queijada

Indirectos,

mal

Muito

significativos

cartografada), n.º 68 Moinho de Lousado,
Tramo B2

Ocorrência n.º16 Capela de Fradelos, n.º 18 Impactes

Ocorrência n.º 43 Impactes

e 19 Igreja Paroquial e Capela de Escariz, Negativos, Directos, Quinta de Nabais

Negativos,

n.º35 Caminho de Santiago1, n.º 47 Casa e Muito significativos

Indirectos,

Quinta da Laje (Classificada como I.I.P), n.º

significativos

Muito

55 Caminho de Santiago 2 (discorda-se da
avaliação realizada no EIA), n.º 65 Igreja de
S. Martinho (está mal cartografada), Casa e
Quinta de Pentieiros (localizada entre os km
39+000 e 39+500 e não identificada no
EIA)
Tramo A3

Ocorrência n.º 76 Azenha de Cubos

Impactes

Ocorrência n.º 72 Impactes

Negativos, Directos, Mondim de Baixo, Negativos,
Muito significativos

n.º 80 Cruzeiro de Indirectos,
Raso,

n.º

Muito

85 significativos

Quinta

do

Aguilhão, n.º 86
Quinta da Torre,
Capela e Cruzeiro
Tramo B3

Ocorrência n.º 81 Azenha, n.º 84 Capela de Impactes
São Bento da Lagoa

Ocorrência n.º 72 Impactes

Negativos, Directos, Mondim de Baixo, Negativos,
Muito significativos

n.º 82 Cruzeiro e Indirectos,
Lápide,

n.º

Quinta

Muito

85 significativos
do

Aguilhão, n.º 86
Quinta da Torre,
Capela e Cruzeiro
Tramo A4

Ocorrência n.º73 Convento de Ganfei

Impactes
Negativos, Directos,
Muito significativos

Tramo B4

Ocorrência

n.º73 Impactes

Convento
Ganfei

de Negativos,
Indirectos,

Muito

significativos
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Quanto à avaliação dos impactes e aos critérios utilizados pela equipa do EIA, não se compreende o critério
utilizado relativamente ao património como o Moinho de Lousado (n.º 68) o qual tem uma avaliação de impacte
muito significativo e património como o Mosteiro de Ganfei (73), Quinta de S. António (n.º 78) e Capela de S.
Bento da Lagoa (84) que foi considerado só significativo. Este património tem valores referenciais distintos,
donde a análise de impactes deveria contemplar o valor referencial de cada elemento e o seu enquadramento,
com critérios perfeitamente claros e o mais aproximados dos publicados pelos organismos da tutela, utilizados
para os procedimentos que visam a classificação.

O facto de todas as soluções afectarem praticamente o mesmo número de ocorrências (entre 54 a 60), de
acordo com a informação constante no EIA, restringe enormemente o leque de opções. Igualmente, quanto à
natureza dos impactes sobre elementos patrimoniais identificados, foram registados impactes directos sobre 910 elementos (valores referenciais do EIA), sendo que as soluções que apresentam o Tramo B2 na sua
composição registam um maior número de impactes sobre património classificado e em vias – n.º47 Quinta e
Casa da Laje e Quinta e Casa dos Pentieiros - não identificada no presente EIA e localizada entre o km 39+000
e o 39+500, e que terá uma afectação directa. Todas as outras soluções que não tenham o Tramo B2 na sua
composição, afectam directamente praticamente os mesmo elementos entre classificados e outros –
directamente afectam o n.º14 Casa da Maínha (esta afectação é comum a todas as soluções) e outras
ocorrências patrimoniais. Com impactes indirectos tem-se a registar, de acordo com o EIA, quatro elementos
identificados e classificados: n.º 29 - Casa e Alminha do Baganheiro, n.º 31- Igreja Paroquial de Queijada, n.º
66 - S. Martinho/Barreiro e o n.º 73 - Convento de Ganfei. No entanto, tanto quanto é possível constatar só o
n.º 73, n.º 31, n.º 66 é que possuem uma classificação de ordem patrimonial/cultural. Assim, corrigidos estes
aspectos, verifica-se uma afectação indirecta de três elementos classificados, e sobre elementos inventariados
foi registada a afectação do n.º 29 – Casa e Alminha do Baganheiro. Foram ainda registadas nove afectações
directas sobre elementos patrimoniais não inventariados.

Em termos de património arqueológico serão afectados directamente 3 ocorrências: Santarão (nº3), villa
romana, Caminho de Santiago 1 (nº 35), via medieval e Mamoa 2 de Arcas (nº 35). Com afectação indirecta
que se considera muito significativa por se tratar de património classificado regista-se o Castro do Crestro cuja
área de protecção é interceptada, e ainda que a mesma seja em túnel, são esperados impactes decorrentes das
actividades de escavação, sendo que nesta fase de avaliação não é possível determinar com exactidão a cota a
que serão escavados os túneis.

Quanto à vertente subaquática não se prevê a ocorrência de impactes negativos directos sobre nenhuma das
ocorrências, dado que as mesmas não se encontram georeferenciadas.

Ou seja, do ponto de vista patrimonial, qualquer uma das soluções projectadas apresentam impactes quer
directos quer indirectos sobre elementos patrimoniais classificados e inventariados. Destas, todas as soluções
que apresentam o Tramo B2 (Sol. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13 e 14), acarretam impactes negativos directos não
minimizáveis sobre o património classificado, em vias e inventariado, em número superior relativamente às
outras soluções, pelo que não poderão constituir opção aceitável para este factor. As outras soluções - 1, 4, 7,
8, 9, 12, 15 e 16 - apresentam, igualmente, impactes directos negativos sobre património classificado - Casa da
Maínha, e outros elementos patrimoniais não classificados e inventariados, em número inferior às anteriores
soluções. Relativamente ao elemento n.º 14 - Casa da Maínha, encontra-se identificado em todas as soluções
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de projecto uma vez que se localiza no Tramo comum, não havendo alternativa que evite a sua afectação,
sendo o impacte igual para as Alternativas A1 e B1. Neste caso poder-se-á admitir este traçado, desde que o
mesmo seja ripado para o limite do terreno, devendo ser encontrada outra solução construtiva – o traçado
apresentado para a passagem nos terrenos da Casa da Maínha é efectuado por viaduto do Rio Mau (10m de
altura). Esta solução deverá ser alterada para um traçado à cota do terreno ou cota inferior de forma a
preservar o edificado. De acordo com a informação prestada pela Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal
de Braga, no âmbito da Consulta Pública efectuada, seria possível a construção de um novo edifício escolar
noutro local, no caso de ser necessária a afectação do edifício existente, podendo ser equacionada esta
solução.

Igualmente, para o Mosteiro de Ganfei, ambas as alternativas atravessam o território de enquadramento
daquele elemento patrimonial, no entanto, o Tramo A4 revela maior impacte visual, uma vez que se desenvolve
na sua envolvente directa, criando uma descontinuidade visual. Já o Tramo B4, porque se desenvolve a jusante
do Rio Minho, consegue afastamentos visuais suficientes para não colidir com os principais pontos de vista do
Mosteiro de Ganfei. A solução construtiva - viaduto com cerca de 40 m de altura inviabiliza a implementação de
medidas verdadeiramente eficazes de minimização de impactes pelo que só o afastamento do viaduto garante a
preservação daquele valor patrimonial.

Quanto á vertente subaquática as soluções que incluem o Tramo B2 seriam preferíveis por se afastarem da
zona da piroga monóxila. No entanto, uma vez que se desconhece nesta fase a localização dos pilares do
Viaduto sobre o rio Lima e os possíveis impactes não foram ainda determinados.

Conclusão
O presente projecto de transporte ferroviário de grande velocidade misto – passageiros e mercadorias - e
respectivos Tramos, apresenta para o factor património impactes directos e indirectos de magnitude elevada,
irreversíveis e permanentes, de difícil minimização. Qualquer solução de traçado irá induzir impactes negativos
sobre o património existente reduzindo substancialmente o valor patrimonial quer do elemento em si, quer do
seu enquadramento. Esta perda poderá nalguns casos ser mitigada/minimizada dentro do quadro do presente
projecto, noutros a perda é de tal modo elevada que face ao valor patrimonial do elemento, reconhecido
nacionalmente mediante a dotação de uma servidão de natureza cultural (Ministério da Cultura), não é aceitável
a proposta apresentada.

Assim, considera-se que todas as soluções que possuam na sua constituição o Tramo B2 não poderão ser
aceites, face aos impactes que dele decorrem, nomeadamente sobre a Quinta e Casa da Laje, Quinta e Casa
dos Pentieiros e Castro do Cresto. Igualmente as soluções que possuam o Tramo A4 são desfavoráveis para o
património, designadamente para o Mosteiro de Ganfei, cujo enquadramento territorial/visual sofrerá impactes
negativos de elevada magnitude. Todas as outras soluções – 9 (A1+A2+A3+B4), 12 (A1+A2+B3+B4), 15
(B1+A2+A3+B4) e 16 (B1+A2+B3+B4), poderão ser aceitáveis desde que sejam implementadas as medidas de
minimização preconizadas no presente Parecer.
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6.13 Paisagem

A área em estudo localiza-se entre Braga (mais concretamente, Santana de Vimieiro, nos seus arredores) e a
fronteira com Espanha, junto a Valença, numa extensão aproximada de 70km.

A área de estudo do EIA abrange 6 Unidades de Paisagem que se dividem em sub-unidades, de acordo com o
EIA, da seguinte forma (de Norte para Sul):

UP1 – Rio Minho
Região marcada pela presença do Rio Minho, caracterizada por vastas áreas baixas, planas e férteis. A
humanização expressa-se pela forma geométrica dos campos agrícolas, densa rede viária e pelas habitações a
par das quintas que marcam a paisagem. Esta unidade divide-se em duas subunidades:
UP1a – Rio Minho e Margens - Composta pelos terrenos de planícies baixas onde as culturas de regadio
assumem carácter intensivo. As parcelas agrícolas são de pequena dimensão. O povoamento desenvolve-se
ao longo do vale. Abrange a ZPE Estuário dos Rios Minho e Coura e o SIC Rio Minho.
UP1b – Vertente Sul do Rio Minho - Composta pelas áreas de transição entre a planície e a serra, que vão
definindo as encostas e adquirindo maior declive com a aproximação da serra. A forte expressão da divisão
dos campos de cultivo - vinha, da densa rede viária e das travessias ferroviárias e rodoviárias sobre o Rio
Minho, são responsáveis pelo carácter humanizado da paisagem que compõem. Por outro lado a riqueza de
testemunhos pré-históricos – monumentos megalíticos – a par de ser lugar de passagem dos peregrinos a
caminho de Santiago de Compostela, conferem-lhe uma riqueza e dimensão cultural excepcional.

UP2 – Complexo Montanhoso entre o Rio Minho e o Rio Lima
Definida pelos cabeços e cristas que formam o relevo entre os vales do Minho e Lima e que correspondem às
encostas médias e altas. Apresentam declive acentuado, devido ao encaixe das linhas de água, e
altimetricamente variam entre os 100-800m, dando lugar a um relevo aplanado nas zonas mais altas.
Caracteristicamente paisagem de montanha, mas surgem ainda bosques de carvalhos, castanheiros, sobreiros e
freixos e nas zonas de maior altitude surgem os pastos interrompidos pelos afloramentos rochosos de natureza
granítica. Esta unidade divide-se em duas subunidades:

UP2a – Complexo montanhoso da Serra de Arga - Corresponde aos grandes cabeços – Alto de S.Paio,
Serras da Bulhosa, da Miranda, do Formigoso e da Arga - que se erguem entre os 600-800m, constituindo
a primeira barreira aos ventos atlânticos, sendo limitados a norte pelo vale do rio Minho e a sul pelo rio
Lima. Entre os afloramentos e os matos surgem as pastagens que se constituem como suporte da
pastorícia – raça barrosã, ovinos e caprinos - em regime de semi-liberdade. As manchas de carvalhoalvarinho e de vidoeiros acompanhadas de castanheiros, azevinho e sobreiros, alternam com a agricultura milho - que se expandiu para as encostas, à custa da armação do terreno em socalcos, sustentados por
muros de pedra granítica. Nas baixas húmidas e férteis, pequenas parcelas agricultadas – leiras – dão uma
identidade singular a esta paisagem, reforçada pela presença de elementos património-culturais como os
moinhos, engenhos hidráulicos, poças; levadas, espigueiros ou caniços. Esta subunidade abrange o SIC
Serra d’Arga, onde se observam zonas húmidas e zonas turfosas e cervunais com cursos de água
permanentes.
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UP2b – Vale do Rio Coura - O rio Coura descreve o seu percurso através deste vale encaixado oferecendo
nas zonas planas e aluvionares uma paisagem singular, marcada pela presença de duas povoações – Coura
e Covas - pelos campos de cultivo – leiras – e pelas pastagens – ovinos e bovinos – cujas orlas são
compostas por azevinhos, carvalhos e salgueiros. Nas encostas, as manchas florestais ganham expressão e
compõem-se de povoamentos de pinhal puro e misto – pinheiro, cedro e vidoeiros.

UP3 – Rio Lima
É caracterizada pela morfologia do rio Lima, que se desenvolve no seio do denso mosaico de campos agrícolas
e do povoamento disperso coexistindo com o notável centro urbano de Ponte de Lima e o numeroso e
diversificado património construído, constituído por um cordão de solares barrocos que se alinham ao longo do
vale. Nos vales desenham-se as parcelas agrícolas que alternam com os prados, nas encostas surgem os olivais
e os matos e a maior altitude e em zonas mais desabrigadas surgem pastagens e matos. Esta unidade divide-se
em três subunidades:
UP3a – Vale Baixo do Lima - Constituído pelo leito do rio Lima e pelas suas margens aluvionares, onde são
de destacar as galerias ripícolas bem estruturadas e conservadas de amieiro. Oferece nesta planície, de
declives suaves, um mosaico de inúmeras e pequenas parcelas agrícolas, vedadas e contidas numa densa
rede de caminhos, constituindo-se como zona de culturas anuais - milho, pomares, vinha ou de manchas
florestais e onde o edificado assume fraca expressão. Integra o SIC Rio Lima – no âmbito da Directiva
Habitats.
UP3b – Lagoa de Bertiandos e de são Pedro de Arcos - Estas lagoas localizam-se nas terras baixas do rio
Estorãos, afluente do Lima, constituindo sistemas lacustres permanentes – zona húmida - integrados num
mosaico agrícola, com relevante interesse ecológico e cultural. Na área envolvente das lagoas e nas
margens do rio Estorãos, desenvolve-se uma zona de várzea - com diferentes regimes de encharcamento que se constitui como Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro dos Arcos (PPLBSPA).
Antigas terras de arrozais e pastagens naturais deram lugar a densos bosquetes – amieiros, carvalhos,
salgueiros e vidoeiros – que se intercalam com clareiras de vegetação rasteira.
UP3c – Encostas do Vale do Lima - As encostas do vale do rio Lima são constituídas por uma matriz
urbano-rural densamente povoada – Fontão, Lanheses, Arcos, Estorões e Arcozelo - em solos de transição
e solos graníticos. A encosta Norte é limitada pela serra de Arga e a encosta Sul estende-se até às serras
da Nó, de Geraz e da Bouça. São ocupadas por sistemas culturais e parcelas complexas, culturas arbóreoarbustivas e culturas anuais de regadio, que resulta numa elevada fragmentação fundiária. As terras
aráveis deram lugar a plantações florestais – pinheiro bravo, eucalipto e acácias.

UP4 - Entre Lima e Cávado
Desenvolve-se no sentido nascente-poente, desde as faldas do Gerês até mar e, no sentido norte-sul, entre as
encostas médias dos vales dos rios Lima e Cávado, com um relevo vigoroso, cabeços acima dos 400m e vales
ainda bem marcados. Esta unidade divide-se em três subunidades:
UP4a – Cabeceiras de serra da Nó e Bouça - Constituído pelos complexos montanhosos das Serras do Nó
(574m), do Alto de S. Veríssimo (417m), do Monte de S. Lourenço (609) e da Bouça (604m), apresentando
declives acentuados. Os vales caracterizam-se pela existência de vegetação densa, onde se encontram
manchas de castanheiros e pinheiros. Os vales de altitude têm vegetação arbórea e arbustiva baixa,
predominando as urzes e o piorno, associada ao pastoreio.
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UP4b – Planalto do Neiva - É uma vasta superfície aplanada, com uma matriz agrícola onde se definem
povoamentos e uma densa rede viária. A bacia hidrográfica rio do Neiva situa-se entre os rios Lima e
Cávado. O Neiva nasce na serra do Oural e a sua importância é testemunhada pela existência de um vasto
património – moinhos, azenhas, lagares, pisões de linho e engenhos de serração - que se distribuem ao
longo do mesmo. As galerias ripícolas são compostas por choupos e amieiros.
UP4c – Colinas e cabeços baixos - Correspondem à Serra do Lousado e à Serra da Gatanha, com altitudes
na ordem dos 300m. As manchas florestais são densas e compostas por povoamentos puros ou mistos de
pinheiros. As povoações distribuem-se com maior densidade ao longo dos vales, associados à prática
agrícola muito favorecida pela existência de solos férteis de aluvião.

UP5 – Vale do Rio Cávado
Corresponde ao trecho que se estende desde a povoação de Outeiro até à de Pousa. Caracterizada pela
existência de pequenas parcelas agrícolas, vinha, pomares e olivais no vale e pinhais, matos e pastos em
direcção às terras altas. O povoado é denso e disperso, onde se destacam os solares e igrejas.

UP6 – Entre Cávado e Ave
Unidade muito diversa, que acompanha os vales dos Rios Cávado a Este, incluindo as Serras dos Picos (566 m)
e dos Carvalhos (479m). Inclui a cidade de Braga, que separa uma área de planícies e vales abertos, a Oeste,
das montanhas, a Este. Esta unidade inclui um riquíssimo espólio patrimonial de elevado valor paisagístico, que
contrasta com a baixa qualidade cénica dos arredores da cidade de Braga. Esta unidade divide-se em duas
subunidades:
UP6a – Aglomerado urbano e periurbano de Braga - Corresponde ao centro histórico da cidade de Braga,
com valores patrimoniais muito significativos, envolvido pelas áreas de expansão da cidade, de um modo
geral de baixo valor paisagístico.
UP6b – Sistema vale do Rio Este - Área de terreno ondulado dominada pelo Rio Este, com povoamento
denso e disperso, acompanhando a densa rede viária, de baixa qualidade cénica. As áreas de declives mais
elevados mantêm ainda florestas nas cotas mais elevadas e o sistema de agricultura minhoto tradicional
nas áreas de vale.

O EIA apresenta, também, uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros:
Qualidade Visual: avaliada pela valoração dos elementos componentes da paisagem – valorados a partir de
informação de usos do solo, relevo, elementos patrimoniais e naturais ou outros que contribuam para a
valoração da paisagem e elementos que se definem como intrusões visuais.
Capacidade de Absorção Visual: analisada como medida de avaliação da capacidade da Paisagem para
suportar a introdução de novos elementos sem degradação da sua qualidade cénica, a partir do relevo (sob
a forma de uma carta de visibilidades) e da ocupação do solo.
Sensibilidade de Paisagem: analisada para se perceber qual o grau de susceptibilidade da Paisagem a
factores externos, resultando da combinação dos dois indicadores anteriores.

Conclui-se que a área estudada apresenta Qualidade Visual mais elevada na região entre o Rio Lima e o Rio
Minho. Entre o Rio Lima e Braga a qualidade visual é significativamente mais baixa. Quanto à Capacidade de
absorção Visual, verifica-se que é menor em três zonas, nas imediações das maiores cidades: junto a Valença,
em torno de Ponte de Lima e junto a Braga. Após integração de todos estes parâmetros, resulta que a área
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analisada apresenta Sensibilidade Paisagística variável, sendo mais elevada, de novo, junto às principais cidades
e ao longo dos vales dos Rios Minho, Lima e Cávado.

Identificação e Avaliação de Impactes
De um modo geral, as alterações de carácter permanente no ambiente visual local resultam da implantação da
plataforma da via e das alterações à morfologia e à ocupação do território que ela provoca. Neste contexto, a
execução de terraplenagens, escavações, aterros, muros, a construção de pontes, viadutos e túneis e a
destruição do coberto vegetal conduzem necessariamente à ocorrência de impactes negativos na paisagem e,
consequentemente, a perda de integridade visual.

Para a identificação e avaliação dos impactes, foram utilizados no EIA dois critérios:
- A magnitude do impacte, função das características do projecto em cada ponto.
- A significância do impacte, função da sensibilidade da paisagem em cada ponto do traçado.

Os impactes na paisagem identificados no EIA são:

Durante a fase de construção:
Nesta fase, os impactes negativos identificados encontram-se essencialmente associados à desorganização do
espaço que se fará sentir, sendo este, considerados de carácter temporário. Consideram-se que muitos dos
impactes negativos previstos para esta fase sobre a paisagem serão directos, de magnitude elevada mas de
carácter temporário. São eles:
Alteração do carácter visual da paisagem, pela modificação funcional e dos seus elementos característicos;
impacte negativo, significativo, directo, certo, permanente e parcialmente reversível.
Remoção da vegetação, arbórea, arbustiva e herbácea; impacte negativo, de significância variável (baixa,
média ou elevada) consoante o local, directo, certo, permanente e irreversível ao longo do eixo, temporário
e reversível nos taludes e áreas adjacentes.
Degradação e desorganização visual, nas áreas de implementação dos traçados e nas áreas
temporariamente afectas à obra – estaleiros, parques de máquinas, áreas de depósito e de empréstimo de
materiais; impactes negativos, significativos (sobretudo junto a áreas urbanas e em zonas de elevada
sensibilidade paisagística), de média magnitude, certos, directos, reversíveis e de carácter temporário.
Redução da visibilidade pela presença de partículas em suspensão, com posterior deposição na área
envolvente; impacte visual negativo, pouco significativo e de média magnitude, directo, certo, temporário e
reversível.
Modificação da morfologia do terreno, pelos trabalhos de movimentação de terras para implementação dos
traçados, com alteração cénica, de escoamento superficial, e criação de efeito-barreira, com consequências
cénicas e estruturais; impacte visual negativo, muito significativo e de elevada magnitude, directo, certo,
permanente e irreversível; no caso de troços em túnel cut&cover os impactes serão reversíveis.
Extracção de inertes e depósito de materiais sobrantes, acção que conduz à criação de áreas de
armazenamento, com impacte cénico; impacte visual negativo, pouco significativo e de baixa magnitude,
directo, certo, temporário e reversível.
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Durante a fase de exploração:
Nesta fase, o conjunto de impactes negativos que se prevêem resultam das modificações morfológicas da
paisagem e da presença da plataforma da ferrovia e das estruturas associadas:
•

Alterações definitivas do relevo, que se traduzem na presença da plataforma da via, associada a viadutos e
a taludes de aterro e, menos impactantes, a taludes de escavação, com redução da qualidade cénica da
Paisagem e da profundidade cénica; impacte visual negativo, directo, certo, permanente e irreversível, de
significância e magnitude variáveis ao longo do traçado (de baixas a muito elevadas).

Os impactes ocorrentes localmente e que se prolongarão no tempo, durante a fase de exploração do projecto
são tanto mais graves quanto mais sensíveis são os locais onde ocorrem e mais impactantes as estruturas que
se lhe impõem. Assim, acerca dos impactes ocorrentes em cada um dos Tramos, importa realçar o seguinte:

Os Tramos A1 e B1, no troço inicial, apresentam o seu traçado coincidente até cerca do km 12+500, com
sensibilidade visual média. Nesta unidade a via transpõe o território urbano e periurbano da cidade de Braga,
em túnel, não comprometendo a leitura da paisagem. A partir da Qta. de Barcelos (km 8+000) a via atravessa
o Vale do rio Cávado, de média sensibilidade, em viaduto. Aí, cerca do km 12+500 (viaduto 2), os Tramos A1 e
B1 bifurcam e assumem traçados diferentes, continuando em Unidade de Paisagem de média sensibilidade
visual. A partir do km 16+271 do Tramo A1 e do km 15+861 do Tramo B1, até ao final, os dois Tramos
atravessam áreas de elevada sensibilidade. Do cruzamento desta informação com as características do traçado
a implementar resulta uma estimativa da significância dos impactes; os mais significativos são os incluídos nos
seguintes quadros:

TRAMO A1
TRAMO B1
pK inicial pK final Tipologia

Significância

pK inicial pK final

Tipologia

Significância

1+000

2+000

Aterro

Elevada

1+000

2+000

Aterro

Elevada

2+000

3+200

Escavação

Muito elevada

2+000

3+200

Escavação

Muito elevada

3+350

3+600

Escavação

Muito elevada

3+350

3+600

Escavação

Elevada

5+840

6+300

Escavação

Elevada

5+840

6+300

Escavação

Elevada

6+300

7+900

Aterro

Elevada

6+300

7+900

Aterro

Elevada

8+100

9+640

Aterro

Muito elevada

8+150

9+650

Aterro

Muito elevada

9+640

9+970

Viaduto

Elevada

9+640

9+970

Viaduto

Muito elevada

9+980

10+450

Aterro

Elevada

11+430

13+950

Viaduto

Muito elevada

11+430

13+950

Viaduto

Muito elevada

13+650

14+270

Aterro

Muito elevada

13+930

14+130

Aterro

Elevada

14+250

16+150

Escavação

Muito elevada

15+200

15+700

Aterro

Elevada

16+150

17+450

Aterro

Muito elevada

16+050

16+300

Escavação

Elevada

16+300

17+050

Aterro

Muito elevada

17+100

17+540

Aterro

Elevada

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2102
Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo. Lote 1B – Troço Braga/Valença.
Julho 2010

105

Parecer da Comissão de Avaliação

No troço correspondente aos Tramos A2 e B2, são atravessadas Unidades de Paisagem de média a
excepcional sensibilidade, em particular pelo Tramo B2. No início deste troço, os Tramos atravessam a UP
Colinas e cabeços baixos, com elevada sensibilidade visual.

O Tramo B2 atravessa o Rib.º de Casal de Mato em viaduto, que se estende para o Planalto do Neiva, de média
sensibilidade visual. O Tramo A2 assume um percurso mais rectilíneo no atravessamento desta UP. Embora
ambos os Tramos transponham este planalto por meio de uma série de túneis, a extensão do atravessamento
em túnel é superior no Tramo A2, pelo que compromete menos a leitura da paisagem e a perda de integridade
visual neste troço do território. Ambos os Tramos transpõem em túnel as Cabeceiras de Serra Nova e Bouça, de
elevada sensibilidade visual, não apresentando, uma vez mais, impacte visual na paisagem. A partir do final
daqueles túneis, as soluções percorrem as encostas do Vale do Rio Lima, de média sensibilidade.

O Vale Baixo do Lima, que apresenta elevada sensibilidade visual, é atravessado pelos dois Tramos, em
viadutos com diferentes extensões: o viaduto do Tramo A2 com 940m de extensão, e o viaduto do Tramo B2
com 2660m; este último (Tramo B2) prolonga-se, depois, para a UP Lagoa de Bertiandos e de São Pedro de
Arcos, de elevada sensibilidade visual, continuando o seu traçado no limite entre as Encostas do Vale do Lima e
o Complexo Montanhoso da Serra de Arga, de sensibilidade visual excepcional. O Complexo montanhoso da
serra de Arga é atravessado pelos dois Tramos parcialmente em túnel, sendo que a via a descoberto (plena via
ou viaduto), que ocasionará impactes visuais na paisagem, corresponde a cerca de 1933m no Tramo A2 e a
cerca de 917m no Tramo B2.

Os Tramos A2 e B2 encontram-se e quase se sobrepõem junto a Cachadas, em Unidade de Paisagem com
média sensibilidade visual, e os dois Tramos apresentam, até ao final deste segundo troço, atravessamentos em
túnel (200m) e em viaduto (279m).

Os impactes de maior significância previstos para estes troços apresentam-se nos quadros abaixo.
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TRAMO A2

TRAMO B2

pK inicial pK final Tipologia

Significância

pK inicial

pK final

Tipologia

Significância

17+900

19+100

Aterro

Muito elevada

19+600

20+010

Escavação

Muito elevada

19+150

20+740

Escavação

Muito elevada

20+440

20+580

Escavação

Elevada

22+500

23+080

Escavação

Elevada

20+611

21+451

Viaduto

Muito elevada

28+100

28+550

Escavação

Elevada

21+450

22+000

Aterro

Muito elevada

28+500

28+575

Aterro

Elevada

22+020

22+400

Escavação

Muito elevada

28+540

28+745

Viaduto

Elevada

22+400

22+725

Aterro

Elevada

28+730

29+650

Aterro

Muito elevada

24+000

24+450

Escavação

Elevada

30+000

31+330

Escavação

Muito elevada

24+740

25+250

Escavação

Elevada

32+645

33+210

Escavação

Muito elevada

25+410

25+460

Aterro

Elevada

33+200

33+820

Aterro

Muito elevada

26+240

27+300

Escavação

Muito elevada

33+773

35+393

Viaduto

Muito elevada

27+400

28+040

Aterro

Elevada

35+380

35+650

Aterro

Muito elevada

28+050

28+640

Escavação

Elevada

35+650

36+250

Escavação

Muito elevada

30+950

33+400

Aterro

Muito elevada

37+400

37+700

Aterro

Muito elevada

33+940

36+788

Viaduto

Muito elevada

37+700

39+550

Escavação

Muito elevada

36+790

36+970

Aterro

Muito elevada

39+550

39+680

Aterro

Elevada

37+000

37+400

Escavação

Elevada

39+648

40+662

Viaduto

Muito elevada

37+400

39+440

Aterro

Muito elevada

40+700

41+100

Escavação

Muito elevada

39+500

41+350

Escavação

Muito elevada

45+660

46+950

Escavação

Muito elevada

41+500

42+060

Escavação

Elevada

46+950

48+500

Aterro

Muito elevada

42+050

42+100

Aterro

Elevada

48+850

49+100

Escavação

Elevada

42+810

43+160

Escavação

Elevada

49+100

49+990

Aterro

Muito elevada

43+212

44+352

Viaduto

Muito elevada

49+999

50+278

Viaduto

Elevada

44+350

45+250

Aterro

Muito elevada

45+550

46+070

Escavação

Muito elevada

46+150

46+440

Escavação

Muito elevada

51+500

51+750

Escavação

Muito elevada

51+750

52+645

Aterro

Muito elevada

52+910

52+970

Aterro

Elevada

52+960

54+650

Escavação

Muito elevada

52+652

52+931

Viaduto

Muito elevada

Quanto aos Tramos A3 e B3, iniciam-se no vale do Rio Coura, em UP com sensibilidade visual média. A partir
daqui, os Tramos tomam um traçado muito semelhante, e ambos voltam a atravessar o Complexo Montanhoso
da Serra de Arga, de excepcional sensibilidade visual, contudo com algumas diferenças. Ambas as soluções
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atravessam parte desta unidade em túnel, mas no Tramo B3 o túnel é mais extenso, pelo que o impacte do
restante troço, à superfície, é menor no troço B3. Em seguida, o território atravessado é dominado pela UP
Vertente Sul do Rio Minho, de sensibilidade visual média, e aqui os Tramos assumem novamente traçados
diferentes. Junto ao km 61+500 do Tramo A3 e ao Km 64+500 do Tramo B3, as soluções voltam a encontrarse e continuam sobrepostas até ao final do terceiro Tramo.

TRAMO A3

TRAMO B3

pK inicial pK final Tipologia

Significância

pK inicial

pK final

Tipologia

Significância

50+300

52+720

Escavação

Muito elevada

58+100

59+084

Viaduto

Elevada

54+970

55+120

Escavação

Elevada

58+900

59+600

Aterro

Muito elevada

55+100

55+950

Aterro

Elevada

59+540

60+940

Viaduto

Muito elevada

56+250

57+250

Aterro

Muito elevada

60+900

61+550

Aterro

Muito elevada

57+254

58+274

Viaduto

Muito elevada

61+450

62+700

Escavação

Muito elevada

58+250

59+400

Aterro

Muito elevada

63+390

64+190

Aterro

Muito elevada

60+100

61+200

Aterro

Muito elevada

65+500

68+520

Escavação

Muito elevada

61+900

62+500

Aterro

Elevada

68+800

69+500

Escavação

Muito elevada

62+500

65+480

Escavação

Muito elevada

65+760

66+520

Escavação

Muito elevada

O troço dos Tramos A4 e B4 corresponde ao atravessamento do Rio Minho. Este Tramo tem início na Vertente
Sul do Rio Minho e entra depois na UP Rio Minho e Margens (UP1), com sensibilidade visual elevada. Neste
troço, o Tramo B4, relativamente ao Tramo A4, surge com menos afectação sobre a paisagem, tanto que é a
solução mais curta, e com menor afectação de UP de elevada sensibilidade visual.

TRAMO A4

TRAMO B4

pK inicial pK final Tipologia

Significância

pK inicial

pK final

Tipologia

Significância

66+760

Muito elevada

69+790

71+471

Viaduto

Muito elevada

68+429

Viaduto

Destaca-se ainda o impacte indirecto no Mosteiro de Ganfei, já referido no âmbito do descritor Património, uma
vez que ambos os Tramos A4 e B4 se localizam dentro da bacia visual daquele elemento patrimonial, afectando
o seu enquadramento paisagístico.

Comparação de alternativas:
No que respeita à comparação dos impactes que se prevêem para as diferentes alternativas de traçado em
estudo, foram elaboradas duas análises distintas: uma que se centra na afectação do relevo; e outra que
combina informação acerca da sensibilidade paisagística das áreas afectadas pelas estruturas mais impactantes
na paisagem e uma medida da gravidade do impacte decorrente das características dessas estruturas. Esta
informação foi integrada, definindo-se assim o parâmetro sintético denominado Significância do Impacte e que
permite comparar directamente os troços alternativos, para cada Tramo.
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Assim, conclui-se o seguinte:
No Tramo 1, a Alternativa A1 define-se como a menos impactante no relevo, ainda que a B1 determine
uma menor significância de impactes. Esta avaliação foi confirmada pelo trabalho de campo, verificando-se
que a Alternativa A1 será menos impactante na Paisagem, ainda que por pouco.
•

No Tramo 2, a Alternativa A2 define-se, também, como a menos impactante no relevo, ainda que a B2
determine uma menor significância de impactes. A Alternativa B2 atravessa áreas menos populosas,
evitando as proximidades de Ponte de Lima, traduzindo-se num menor impacte cénico, na metade norte da
mesma; a Alternativa A2 determina menor impacte cénico na sua metade sul. Como tal, as Alternativas
apresentam ambas vantagens e desvantagens para o factor Paisagem.

•

No Tramo 3, a Alternativa B3 define-se como a alternativa menos impactante no relevo, mas A3 determina
menor significância de impactes. No entanto, pela confirmação realizada em campo considera-se a
Alternativa B3 globalmente menos impactante.

•

No Tramo 4, as alternativas estudadas são muito semelhantes. Esta avaliação foi confirmada pelo trabalho
de campo, tendo-se detectado apenas uma diferença entre estas duas alternativas: a Alternativa A4
sobrepõe-se a uma pequena ilha no Rio Minho, o que se traduzirá numa afectação cénica maior. Assim, a
Alternativa B4 é menos impactante, ainda que a diferença detectada seja pouco significativa.

6.14 Riscos Ambientais

Relativamente aos Riscos Ambientais, os elementos adicionais respondem às questões remetidas pelo CEGEOIST na análise do Relatório do EIA Estudo Prévio, salientando-se o conteúdo da Tabela nº 2.1.3 com apreciável
abrangência. No entanto, em sede de Projecto de Execução, deverá proceder-se à:
Apresentação de um Plano de Prevenção e Resposta a Emergências na Fase de Construção.
Realização de uma análise mais aprofundada dos riscos ambientais, na Fase de Exploração, tendo em
consideração não só os acidentes ferroviários e a possibilidade de incêndios, mas também os riscos
relacionados com aqueles que foram abordados na referida Tabela (Elementos Adicionais), além de outros
tais como abalos sísmicos, comportamentos humanos violentos, tempestades naturais, etc.

Considera-se que para a presente fase do estudo, se encontram esclarecidas as questões anteriormente
levantadas. Não obstante, tendo em consideração o referido nos parágrafos anteriores, deverão ser
aprofundadas em etapas subsequentes do projecto as questões acima referidas.

6.15 Transportes e Acessibilidades

Estado Actual
Rodoviário
No tocante às acessibilidades, o Plano Rodoviário Nacional para a região Norte, em Braga e Viana do Castelo,
apresenta como rede fundamental dois itinerários principais: o IP1 e o IP9. O primeiro liga Valença, a Norte do
distrito de Viana do Castelo, a Castro Marim, no Algarve e o segundo estabelece a ligação entre Viana do
Castelo e Vila Real.
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No quadro seguinte discrimina-se o principal conjunto de vias, existentes ou previstas, de natureza
complementar (Itinerários Complementares e Estradas Nacionais), rede fundamental (itinerários principais) e
rede regional (Estradas regionais), integradas na Rede Rodoviária Nacional (segundo o PRN), que servem a
região em análise, estando indicados os principais pontos de passagem de cada via.

Vias da Rede Rodoviária Nacional que servem a região de inserção do projecto:
Classificação

Designação

IP1

Valença – Castro Marim

IP9

Viana do Castelo – Vila Real

Pontos extremos e intermédios
Valença – Braga – Porto – Aveiro – Coimbra – Leiria – Santarém – Lisboa
– Montijo – Setúbal – Aljustrel – Faro – Castro Marim
Viana do Castelo – Ponte de Lima – Braga – Guimarães – Amarante – Vila
Real
Valença – Viana do Castelo – Póvoa de Varzim – Porto – Espinho – Ovar –

IC1

Valença – Guia

Aveiro – Figueira da Foz – Leiria – Caldas da Rainha – Torres Vedras –
Lisboa – Marateca – Alcácer do Sal – Grândola – Ourique – Guia (IC 4)

IC14

Apúlia – Braga

Apúlia (IC 1) – Barcelos – Braga

IC28

Viana do Castelo – Lindoso

Viana do Castelo (IC1) – Ponte de Lima – Lindoso

EN13

S. Pedro da Torre – Valença

S. Pedro da Torre (IC 1) – Valença

EN14

Porto – Braga

Porto (IC 23) – Trofa – Famalicão – Braga

EN101

Valença – Amarante

EN103

Neiva – Sapiãos

EN201

S. Pedro da Torre – Braga

EN302

Vila Nova de Cerveira – Candemil

EN303

Candemil – Arcos de Valdevez

EN306

Ponte de Lima – Paredes de Coura

Ponte de Lima – Paredes de Coura (entroncamento da EN 303)

EN308

EN 201 - Caldelas

EN 201 - Caldelas (entroncamento da EN 205 -3)

ER203

Viana do Castelo – Ponte da Barca

Viana do Castelo (IC 1) – Ponte de Lima – Ponte da Barca (IC 28)

ER204

Ponte de Lima – Barcelos

Ponte de Lima (entroncamento da ER 203) – Barcelos

ER301

Paredes de Coura – S. Roque

Paredes de Coura – S. Roque (entroncamento da EN 201)

ER308

Viana do Castelo – EN 201

Viana do Castelo – EN 201

Valença – Monção – Arcos de Valdevez – Ponte da Barca – Vila Verde –
Braga – Guimarães – Felgueiras – Lixa – Amarante
Neiva (IC 1) – Barcelos – Braga – Póvoa de Lanhoso – Vieira do Minho –
Sapiãos (entroncamento da EN 312)
S. Pedro da Torre (entroncamento da EN 13) – S. Bento da Porta Aberta –
Ponte de Lima – Ponte Nova – Prado – Braga
Vila Nova de Cerveira - Candemil (entroncamento da EN 303)
Candemil (entroncamento da EN 302) – S. Bento da Porta Aberta –
Paredes de Coura – Arcos de Valdevez

Fonte: www.estradasdeportugal.pt
A rede principal de acessibilidades rodoviárias nesta região tem vindo a ser alvo de um significativo
investimento, desde o Quadro Comunitário de Apoio I (QCAI). Assim, aquando da conclusão do PRN, as sedes
de concelho da região Norte, ficarão a menos de meia hora de um Itinerário Principal (IP). No entanto, para
que este objectivo se concretize é necessário concluir alguns lanços já concessionados (IP3/IC5, IP9/IC25) e
eliminar alguns estrangulamentos existentes nos Itinerários Complementares (IC24/VRI, IC5, IC26, IC34, IC35).
De forma genérica, pode afirmar-se que esta região encontra-se hoje bem servida de acessibilidades
rodoviárias.
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Consultando os dados da Análise e Caracterização da Procura Actual de Transporte no Estudo de Viabilidade
Técnica, Económica e Ambiental da ligação hispano - lusa em alta velocidade Vigo – Porto referentes à
distribuição modal para viagens Porto – Vigo, Porto – Valença e Valença – Vigo (SENER & FERCONSULT, 2004)
verifica-se que o principal modo de transporte utilizado nestas viagens é o transporte individual.
Nas três deslocações consideradas, a grande maioria são realizadas através de transporte individual, sendo que
na ligação Valença - Vigo este modo é praticamente utilizado na totalidade das deslocações
consideradas. A este padrão de utilização preferencial do transporte individual associa-se, naturalmente, um
elevado volume de tráfego médio diário, em especial nas deslocações com origem/destino Valença-Vigo.
Acresce que se tem vindo a verificar um elevado crescimento médio anual do tráfego rodoviário, em especial no
IP1, que liga Valença ao Porto.

Ferroviário convencional
Entre as acções prioritárias definidas nas Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário (2006), destacamse com interesse para a área em estudo:
A construção da Variante da Trofa, melhorando as condições operacionais da Linha do Minho, permitindo
cumprir o tempo de percurso fixado como objectivo para a ligação Porto – Vigo.
Concretização da Rede de Alta Velocidade no eixo Porto - Vigo, com horizonte de concretização
condicionado aos resultados dos estudos de viabilidade a empreender.

Em termos ferroviários, os concelhos de Ponte de Lima, Vila Nova da Cerveira e Valença são atravessados pela
linha férrea do Minho, que faz a ligação Nine – Valença. O município de Braga é atravessado pelo Ramal de
Braga, que liga Braga e Nine em Vila Nova de Famalicão (inserindo-se na Linha do Minho).

A ligação ferroviária existente entre Galiza e Portugal é a que une Vigo com Porto. Esta linha parte de Vigo até
à Estação de Tui-Gauillarei, onde existe uma bifurcação para Ourense, e passa a fronteira pela ponte
internacional, em direcção a Valença do Minho. Entre esta cidade e o Porto, continua pela Linha do Minho,
passando por cidades como Caminha, Viana do Castelo e Vila Nova de Famalicão. Actualmente existem 2
serviços diários por sentido entre Vigo e Porto, realizados pela CP. Este serviço possibilita a realização de
viagens com volta no próprio dia, por exemplo viagens ocasionais por motivos de trabalho. Relativamente às
ligações ferroviárias de Valença com a cidade de Braga, existem cerca de 10 composições nos dias úteis que
passam para metade nos fins-de-semana.

Portuário (Marítimo)
As infra-estruturas portuárias mais importantes do corredor em estudo são o Porto de Vigo, na Galiza, e os
Portos de Viana de Castelo e Leixões no norte de Portugal (SENER & FERCONSULT, 2004).

No porto de Vigo deslocam-se principalmente mercadorias manufacturadas, tendo também um importante
movimento de pesca e de tráfego local de passageiros. No ano de 2001 deslocaram-se mais de 4 milhões de
toneladas e 1 milhão de passageiros. Este porto serve a zona com maior desenvolvimento industrial do sul da
Galiza, estendendo a sua área de influência ao Norte de Portugal e a algumas zonas castelhanas. A nível viário,
liga-se à estrada Rias Baixas e à auto-estrada Vigo – Porto - Lisboa, e com a ferrovia através do ramal Chapela

- Turco.
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No Porto de Viana do Castelo movimentam-se fundamentalmente mercadorias, contando ainda com um porto
desportivo. Liga-se à rede viária através do IC1, IP9, IC28, IC14 e IC5/25, estando o acesso através da EN13
frequentemente congestionado devido ao tráfego do porto.

O Porto de Leixões tem uma localização estratégica e é um dos mais importantes portos de Portugal,
mobilizando cerca de 25% das mercadorias do país (cerca de 14 milhões de toneladas no ano de 2000).
Aeroportuária
Entre o norte de Portugal e a Galiza existem 4 aeroportos comerciais localizados junto às cidades do Porto,
Vigo, Santiago de Compostela e La Corunha. O Aeroporto de Vigo dista aproximadamente 120km do Aeroporto
de Francisco Sá Carneiro do Porto, não existindo actualmente voos entre estes dois terminais.

Identificação e Avaliação de Impactes
Fase de construção
O EIA diferencia os impactes resultantes das operações e actividades construtivas, e os impactes resultantes da
implantação da via e elementos associados. Os primeiros são geralmente bastante localizados e específicos do
decorrer dos trabalhos e, como tal, ocorrem temporariamente na frente de obra (i.e., os 5 anos previstos de
obra englobam a totalidade do Lote e afectam cada sub-troço durante períodos significativamente mais curtos)
e os efeitos são normalmente reversíveis. Os segundos fazem-se sentir já durante a fase de construção e
perpetuam-se durante a fase de exploração, mas, no que respeita às acessibilidades, são normalmente
minimizáveis através dos restabelecimentos das infra-estruturas interrompidas.

O Quadro seguinte apresenta as vias rodoviárias principais que são interferidas de forma directa e a nível global
pelas soluções de traçado preconizadas. Como se pode verificar, os potenciais impactes decorrentes da
construção (minimizáveis através dos restabelecimentos previstos) são equivalentes entre as alternativas em
apreço, em todos os sub-troços.

Sub-troço

Tramo
A1

Vias potenciais,
significativos

alvo

de

impactes

muito
Vias potenciais ,alvo de impactes significativos

1 Caminho-de-ferro

5 Caminhos Municipais

1 Estrada Nacional

23 Caminhos Locais

5 Estradas Municipais

1
B1

1 Caminho-de-ferro

5 Caminhos Municipais

1 Estrada Nacional

20 Caminhos Locais

5 Estradas Municipais
A2

3 Estradas Nacionais

25 Caminhos Locais

2
B2

A3
3
B3

4

3 Caminhos Municipais

2 Estradas Nacionais

4 Caminhos Municipais

3 Estradas Municipais

38 Caminhos Locais

1 Estrada Nacional

3 Caminhos Municipais

1 Estrada Municipal

23 Caminhos Locais

1 Estrada Nacional

3 Caminhos Municipais

1 Estrada Municipal

16 Caminhos Locais

A4

-

2 Caminhos Locais

B4

-

2 Caminhos Locais
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Nota: São excluídas desta análise vias atravessadas em viaduto ou túnel mineiro.

Fase de exploração
Acessibilidade territorial
•

Localização (tempo médio ponderado de acesso aos centros de actividade)

Dos nós principais da
rede até ...

Sem projecto (horas)

Com Projecto (horas)

Diferença (minutos)

Braga

6,5

6,1

24

Guimarães

6,5

6,1

24

Porto

5

4,6

24

Vigo

5

4,3

42

Vila Real

9

8,4

36

•

Eficiência de Rede (média ponderada do rácio entre os tempos de acesso reais e os ideais): o impacte
esperado globalmente positivo, adquirindo maior significância para Vigo do que para as cidades
portuguesas.

•

Potencial Económico (medida da proximidade ou acessibilidade e pode ser interpretado como o volume de
actividade económica a que esse nó tem acesso): a variação percentual para as cidades consideradas é
sempre positiva, como seria de esperar, ainda que superior para a cidade de Vigo - impacte positivo e
muito significativo.

Mobilidade
Espera-se uma transferência modal significativa nas zonas afectadas dos modos menos eficientes do ponto de
vista energético e ambiental, gerando por isso impactes positivos. Espera-se também que parte da procura do
CAV (cerca de 20%) seja induzida, tal como ocorreu noutros países europeus. Poderá ainda esperar-se que
parte das viagens induzidas sejam realizadas por motivos de lazer, podendo as já habituais relações turísticas
entre a Galiza e o norte de Portugal sair reforçadas com esta conexão - impacte positivo, muito significativo e
de elevada magnitude. Efectivamente, no inquérito realizado no EIA em análise, verificou-se que o motivo
apresentado pela maioria dos indivíduos que afirmavam pretender utilizar o CAV era o lazer (64%), 26%
apresentaram motivos de lazer e trabalho e 10% alegaram razões exclusivas de trabalho para utilizar o CAV –
ver capítulo da “Caracterização Psicossocial da Escolha Modal”.

No Estudo de Viabilidade Técnica, Económica e Ambiental da conexão hispânico-lusa em alta velocidade PortoVigo (SENER & FERCONSULT, 2004) as principais conclusões apontam para que com o projecto se assista a
uma diminuição percentual da utilização do veículo individual.

Rede viária
Estima-se ainda que a diminuição de tráfego na rede viária (transferência de cerca de 20% das viagens)
contrarie a tendência de crescimento médio anual e potencie o descongestionamento das vias, em particular,
do IP1 e IC1. Esta previsível diminuição de intensidade de tráfego potencia uma série de impactes indirectos
positivos, nomeadamente:
redução dos tempos de deslocação, com consequências ao nível de stress individual;
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redução dos níveis de ruído e melhoria da qualidade do ar, potenciando em conjunto com o anterior um
aumento dos níveis de qualidade de vida, bem como a redução do consumo insustentável de combustíveis
fósseis facilitando o cumprimento do Protocolo de Quioto;
diminuição da sinistralidade rodoviária, nos casos concretos do IC1, IC14 e do IP1/A3.

Rede Ferroviária
Ao nível da Rede Ferroviária de Alta Velocidade, a integração de Portugal permitirá o reforço da sua capacidade
atractiva e competitiva, um impacte positivo, directo e muito significativo. A integração da ligação em questão
na rede potencia a alteração dos padrões de acessibilidade regional, ibérica, nacional e europeia.

A divergência entre as bitolas utilizadas em Portugal e Espanha e as utilizadas a nível europeu tem sido um
factor de desvantagem competitiva, contribuindo para a utilização de transportes rodoviários, tanto no
transporte de mercadorias como de passageiros. A normalização de bitolas assegurará a interoperabilidade das
redes ferroviárias europeias, acarretando impactes positivos, directos e muito significativos.

No que concerne o nível ibérico, a linha Vigo - Porto, em conjunto com as linhas Ferrol - Vigo e Porto – Lisboa,
configuram o Eixo Atlântico de Alta Velocidade, melhorando a acessibilidade e a integração socio-económica do
lado Atlântico da Península Ibérica – impacte positivo, directo e muito significativo.

Ao nível nacional, a ligação Valença – Braga melhora as acessibilidades internas da zona norte litoral, em torno
de importantes pólos de desenvolvimento nacional - impacte positivo, directo e muito significativo. Ainda a
transferência de utilizadores do comboio convencional para o CAV poderá favorecer o direccionamento dos
serviços de passageiros urbanos e suburbanos existentes, em especial nas viagens de média e longa distância.

Rede Aérea
Observando os exemplos europeus de ferrovia de alta velocidade, quando o tempo de viagem se situa entre
1:30 e 3 horas, a procura percentual proveniente do modo aéreo está entre os 25 e os 35% (SENER &
FERCONSULT, 2004).

Sendo o tempo de viagem do troço em questão reduzido, e não existindo uma ligação directa entre Vigo e
Porto, o impacte do projecto na transferência aérea será residual e poderá apenas ser observável em termos do
número de voos com origem e destino na Península Ibérica.

Externalidades da AVF
A redução de externalidades (Poupanças de tempo; Redução de sinistralidade; Melhoria da qualidade
ambiental) deriva em larga escala da transferência de passageiros e mercadorias de outros modos de
transporte para o modo ferroviário de alta velocidade, bem como da indução de novos passageiros. Neste
particular, são esperados impactes socio-económicos positivos, muito significativos, decorrentes da potenciação
da mobilidade inter-regional e internacional, que por sua vez se traduzem em benefícios no tempo de
deslocações, na sinistralidade e na qualidade do ambiente, com benefícios evidentes ao nível económico e,
consequentemente, ao nível da competitividade regional (ver Quadro seguinte).
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Benefícios esperados em termos da implementação do Eixo Porto - Vigo, para o ano de 2029 (Milhares de
Euros):

Tráfego

de

Passageiros

e

Transporte

Mercadorias /Valorização – ano de 2029

de

Benefícios ano 2025

Benefícios – Tempo

23 121

Benefício – Acidentes

5 927

Benefícios – Qualidade do Ambiente

16 670

Benefícios Totais

45 718

Fonte: EIA
Comparação e Selecção de Alternativas
Da análise de impactes apresentada no capítulo anterior, é possível retirar as seguintes conclusões no que toca
aos impactes do Lote 1B sobre as Acessibilidades e Transportes:
Na fase construção, serão intersectadas algumas infra-estruturas rodoviárias com perturbações das
acessibilidades e deslocações locais, mas cujos restabelecimentos são assegurados no Estudo Prévio e que
serão avaliados com maior pormenor na fase de Projecto de Execução. No seu conjunto, estes impactes
foram considerados poucos significativos ou significativos, magnitude reduzida, temporários e reversíveis,
para as alternativas em estudo.
Na fase de exploração, os impactes ambientais são genericamente positivos, nomeadamente no que se
refere à acessibilidade em AVF que se reflectem na redução de tempos de percurso e outras externalidades
ambientais, energéticas e sinistralidade, mas também no potencial aumento da coesão territorial e
desenvolvimento local e regional. Assim, estes impactes foram caracterizados com magnitude moderada,
significativos, permanentes e reversíveis. Tal como para os impactes na fase construção, não existem
diferenças significativas entre as duas alternativas em estudo.

Face ao carácter genericamente positivo dos impactes avaliados no EIA em estudo – ou seja impactes negativos
de magnitude reduzida, pouco significativos ou significativos, e reversíveis, por um lado, e impactes positivos
significativos e de magnitude moderada por outro – e considerando que a análise de impactes não apresenta
elementos diferenciadores no que respeita às Acessibilidades e Transportes, este factor não é determinante na
selecção da Solução final.

Medidas de Minimização
O EIA (secção 7.2.6 - Socioeconomia) remete para a fase do Projecto de Execução as medidas de minimização
de carácter geral, e no essencial, referentes aos restabelecimentos das ligações rodoviárias interrompidas pelo
traçado da AVF (que deverão ser analisados com maior pormenor na fase de Projecto de Execução), e aos
caminhos de acesso local e rural que deverão ser minimizados e/ou compensados para reduzir o efeito barreira
da nova infra-estrutura.

Na fase de construção, as medidas de minimização centram-se fundamentalmente na:
Elaboração de um plano de circulação de veículos e máquinas afectos à obra que visem minimizar as
perturbações sobre as deslocações locais.
Elaboração de um plano de sinalização e de divulgação dos desvios de tráfego, as alterações na circular
rodoviária e pedonal e a eventual relocalização de paragens de transportes públicos.
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Consideram-se estas medidas adequadas, se bem que se recomenda igualmente a reparação de eventuais
danos sobre as infra-estruturas viárias decorrentes da circulação das viaturas afectas à obra.

Finalmente, recomenda-se que as medidas de minimização sejam revistas em fase de Projecto de Execução em
que a escala de análise é mais pormenorizada e que sejam posteriormente analisadas em fase de RECAPE.
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7. PARECERES EXTERNOS

Tal como referido no ponto 2 deste parecer foram solicitados Pareceres a entidades externas à CA,
apresentando-se neste ponto um resumo do conteúdo dos mesmos.

Câmara Municipal de Ponte de Lima
Considera esta autarquia que, em termos gerais, qualquer das situações será bastante gravosa para o Município
em todos os aspectos.

Um dos aspectos mais sensíveis que irá lesar significativamente a população envolvida e que reporta às
questões socioeconómicas, prende-se com a demolição de habitações e outros imóveis, bem como com as
habitações e património que não sendo directamente afectados ficam drasticamente desvalorizados pela
proximidade do traçado, dados os efeitos negativos das vibrações, ruído, corte de propriedades e impacte
visual.

Também, o património natural e ambiental, ex-líbris do concelho de Ponte de Lima, será drasticamente
prejudicado, na qualidade e harmonia da paisagem, nos níveis de ruído, na preservação do habitat natural das
espécies, no equilíbrio dos lençóis freáticos, e na preservação da floresta.

A interferência com os recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos é um problema de grande
significado para as populações, tendo em conta que no meio rural praticamente todos os Munícipes possuem
captações de água para as suas actividades ou mesmo para uso doméstico, sendo este um recurso fortemente
valorizado.

Também o constrangimento provocado pelo traçado do TGV nomeadamente no estabelecimento de futuros
traçados de infra-estruturas viárias, eléctricas, hidráulicas, etc, que interfiram com o mesmo é uma realidade
cuja resolução trará custos significativos.

A degradação da qualidade de vida das populações é um dos impactes não só da fase de funcionamento do
TGV mas da fase de construção do mesmo, bem como a degradação das infra-estruturas viárias sujeitas a
tráfego com frequência e carga, muito acima dos valores médios previstos.

O projecto representa para Ponte de Lima uma menos valia em todos os aspectos e contraria fortemente um
dos pilares da estratégia de desenvolvimento deste concelho, baseado no potencial do património natural e
ambiental, da paisagem e ambiente rural, afectando equipamentos sociais, equipamentos públicos e privados,
equipamentos desportivos e culturais, empresariais e de carácter ambiental.

Dos equipamentos mencionados, da responsabilidade directa do Município, são de referir a Quinta de
Pentieiros, que, inserida na zona de protecção das Lagoas de Bertiandos e Arcos tem tido um carácter
excepcional na promoção dos valores de preservação da natureza e do ambiente rural, com uma forte
componente formativa e de lazer, bem como o Pólo Empresarial de Queijada, com algumas empresas já em
laboração e com muitas outras com projectos de instalação.
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2102
Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo. Lote 1B – Troço Braga/Valença.
Julho 2010

117

Parecer da Comissão de Avaliação

Posteriormente a este Parecer, foi remetido pela autarquia um segundo, no qual se anexou um Parecer Técnico
elaborado pela FEUP, bem como Pareceres das Juntas de Freguesia e da população. Saliente-se que os
pareceres das Juntas de Freguesia e da população serão analisados no Relatório da Consulta Pública.

O segundo parecer da autarquia conclui que, depois de reunida toda a documentação constante do processo de
consulta pública, em termos gerais qualquer das situações será bastante gravosa para o Município em todos os
aspectos.

Este Parecer para além de repetir o já acima mencionado refere ainda que os prejuízos sócio-económicos
começam já a ser uma realidade, nomeadamente na fixação de iniciativas empresariais e criação de emprego
que resultam do receio dos investidores, anteriormente interessados na aquisição de terrenos no Pólo
Empresarial de Queijada, em avançar com a concretização das suas intenções perante as incertezas quanto às
consequências do traçado do TGV no Pólo em causa. Referem também, que se adiam investimentos públicos ao
nível da melhoria e aumento das valências nas infra-estruturas e equipamentos mencionados, criando-se
constrangimentos ao seu progresso e ao seu possível financiamento no âmbito do QREN.

Devido às Medidas Preventivas decretadas pela construção do TGV são vários os processos de construção,
reconstrução e operações de loteamento que começam a ser afectados pelo adiamento destas decisões, com o
consequente impacte negativo na vida das pessoas e empresas e estagnação do próprio desenvolvimento
urbanístico, económico e social.

Refere a autarquia que no que respeita ao Índice de Ambiente e Qualidade de Vida, Ponte de Lima é o primeiro
da região Norte (entre 86 Municípios e o 5º a nível nacional), pelo que consideram que todo o esforço, trabalho
e investimentos realizados em torno de uma estratégia de desenvolvimento, poderão ser postos em causa e
afectar de forma contraproducente os resultados que se conseguiram até agora alcançar.

Solicitam que, a partir do momento em que este se torne um processo irreversível, se tome uma decisão rápida
quanto ao traçado definitivo do TGV, para que as medidas preventivas não se arrastem indefinidamente,
agravando ainda mais os prejuízos que acarreta para o concelho.

Solicitam que sejam tidas em conta todas as possibilidades técnicas que minimizem o impacte negativo desta
obra, independentemente dos custos, de forma a garantir para o futuro o desenvolvimento sustentado do
concelho.

Nesse sentido, o Município de Ponte de Lima solicitou um parecer técnico à FEUP, chamando a atenção para as
recomendações relativas à possibilidade de existência de uma paragem, no caso de se optar pelo traçado da
Alternativa A2.

O Parecer Técnico solicitado à FEUP (embora se refira Instituto da Construção), o qual incide sobretudo no
Troço 2, por ser aquele que abrange o território do município de Ponte de Lima, divide-se na apreciação do EIA
(aborda várias questões nomeadamente as conclusões principais do EIA, a metodologia das conclusões, dá
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contributos para a análise comparativa de soluções e sugestões de algumas áreas de análise mais
pormenorizada na fase de projecto) e na apreciação geométrica do traçado.

Quanto ao EIA extraem-se algumas consequências significativas: da maior incidência neste território de
impactes negativos e da ausência de impactes positivos mais directos, que tenderão a ocorrer, em primeiro
lugar, nos municípios servidos por Estações da rede de AV, decorre a importância da definição pormenorizada
de estratégias de minimização dos impactes. A importância, para a decisão sobre o traçado, decorre da
valoração, pelo município, dos diversos descritores analisados e do modo como se relacionam com as
estratégias de desenvolvimento municipal.

Consideram que relativamente aos critérios de decisão, no capítulo de comparação de alternativas, alguns
aspectos requerem clarificação e revisão. Apresentam alguns comentários ao Quadro 8.14.1do EIA –
Comparação Global por Tramos:
Nem sempre se verifica a existência de uma escala de análise uniforme (p.e. para o Ordenamento do
Território e Resíduos).
Nem sempre é claro o modo como a análise de cada um dos temas dá origem à classificação apresentada
(p.e para os Recursos Hídricos Superficiais).
A identificação dos descritores relevantes não é sempre constante (os descritores são agrupados de forma
diferente de acordo com RNT ou EIA).

Quanto à análise comparativa de soluções, consideram que das áreas de solo urbano afectadas pela Alternativa
A2, merece referência e atenção, parte do território abrangido pelo Plano de Urbanização de Ponte de Lima (na
freguesia de Arca), embora a magnitude dos impactes se possa considerar atenuada pelo facto do troço se
efectuar em viaduto, a dimensão e impacte visual deste deve ser analisado. Merece, também, referência o
atravessamento da zona industrial de Brandara, quantificado em 6 ha e considerado muito significativo pelo
EIA, “atendendo à escassa disponibilidade deste tipo de espaço na área de estudo”.

A Alternativa B2, embora afectando, no total, uma menor extensão de solo urbano, tem um impacte muito
significativo nas zonas urbanas da freguesia do Freixo, que são atravessadas pela via-férrea. Esta solução tem
também um impacte significativo num equipamento relevante, a Quinta dos Pentieiros.

A Alternativa B2 tem ainda um impacte mais significativo na afectação de solos da RAN e da REN. A maior
afectação (embora por viaduto) da Rede Natura 2000 e os efeitos associados à proximidade da zona de
Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro fazem com que esta solução seja mais desfavorável,
do ponto de vista dos Aspectos Ecológicos.

Em contrapartida, a Alternativa A2 produz uma maior afectação de espaços de Regime Florestal (embora os
respectivos valores absolutos sejam inferiores aos das restantes condicionantes referidas).

Segundo o EIA, no domínio da paisagem a Alternativa B2 afecta mais área de sensibilidade muito elevada, a
que se soma, como factor desfavorável, a maior proximidade desta solução face ao Vale do rio Lima e à zona
de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro. Devem, no entanto, referir-se os impactes
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associados à Alternativa A2, produzidos pelo atravessamento em viaduto na freguesia de Arca e o facto de esta
solução afectar mais áreas classificadas como de média e elevada sensibilidade paisagística.

O EIA classifica como mais significativo o impacte da Alternativa B2 no Património, afectando o património
classificado da Quinta e Casa da Laje.

No que diz respeito aos restantes descritores refere-se que a Alternativa A2 tem mais impactes em aspectos da
geologia relacionados com o movimento de terras e mais impactes nos Recursos Hídricos (restabelecimento de
linhas de água, captações de água e perímetros de protecção). A Alternativa B2 tem impactes nos recursos
minerais (através da afectação de uma pedreira em actividade) e no atravessamento de regadios.

Para a fase de projecto consideram que se deverá ter uma maior atenção para o atravessamento de áreas
urbanas, em especial para as freguesias de Arca e Brandara e para as condições de atravessamento do rio
Lima.

Quanto à apreciação geométrica do traçado (tendo em conta os requisitos para os EP, da RAVE 2005, e as
recomendações da Norma Europeia ENV 13803 relativa aos parâmetros de projecto de traçado de via) refere o
Parecer Técnico que para a alternativa A verifica-se a existência de curvas em planta com raios inferiores aos
mínimos preconizados pela RAVE. As situações mais desfavoráveis ocorrem na zona imediatamente a jusante
do viaduto do rio Lima com a existência nas zonas adjacentes do PUEC de duas curvas, que poderão implicar
valores de aceleração ao nível dos passageiros superiores aos limites de conforto e incorrendo em valores de
insuficiência de escala superiores a 170 e consequentemente pondo em risco a segurança de circulação do
veículo. Para a alternativa B, verifica-se a existência de 6 curvas nesta situação as quais terão os mesmos
efeitos.

Referem, também, que se deveria evitar a existência de curvas compostas de sentido contrário osculadoras
entre si e de situações de sobreposição de curvas de transição em planta com concordâncias verticais, as quais
potenciam a ocorrência de irregular distribuição da carga suspensa e consequentemente debilitação do contacto
roda-carril, essencial para a garantia da segurança de circulação.

Referem que poderão existir outras alternativas, nomeadamente no que concerne à construção do PUEC,
dentro da área delimitada sujeita a medidas preventivas. Assim, uma possível alternativa poderá passar pela
criação de um ramal a poente do traçado principal, entre os viadutos rio Lima e rio Labruja, dedicado
exclusivamente às composições que efectuem paragem em Ponte de Lima, seguindo o tráfego de
atravessamento pela via principal e em túnel.

Uma solução contemplando a construção do referido ramal permitiria a não integração do alinhamento recto na
via principal e permitiria a utilização de maiores raios de curvatura no eixo principal obviando constrangimentos
de velocidade ao nível do tráfego de atravessamento. Estas alterações ao traçado em planta ocorreriam apenas
no troço entre os viadutos rio Lima e rio Labruja, não se sugerindo mais nenhuma modificação face à
Alternativa A. O ramal teria uma extensão recta nunca inferior a 1700m e a sua deslocação para poente
procuraria a obtenção de cotas mais favoráveis para a sua construção. Contudo, esta solução provavelmente
obrigaria a afectação de um maior número de edificações.
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Em termos do perfil longitudinal, a solução contemplando a construção do ramal mais a poente, em zonas de
cota mais baixa e deslocado da via principal, possibilitaria ajustes na rasante baixando as cotas do viaduto do
rio Lima em valores na ordem dos 25m, reduzindo o seu impacte visual. Consequentemente, no troço entre o
viaduto do “Outeiro” e o viaduto do rio Lima, passaria a existir uma maior extensão de traçado em túnel e seria
necessária a construção de um novo túnel no troço entre os viadutos rio Lima e rio Labruja, com extensão
dificilmente inferior a 3000m.

Concluem que no que se refere à geometria da via, se pode considerar que, genericamente ambos os traçados
alternativos cumprem as recomendações normativas previstas para os traçados ferroviários. Salientam que com
alterações localizadas, quer do traçado em planta quer do perfil longitudinal, seria possível melhorar
significativamente não só os aspectos relacionados com o conforto e segurança da circulação como também
contribuir para a minimização de alguns dos impactes visuais decorrentes das soluções adoptadas para o
traçado dos troços que atravessam o concelho de Ponte de Lima da ligação ferroviária entre Porto e Vigo.

Câmara Municipal de Vila Verde
São apresentadas as principais características do projecto e a análise dos impactes das alternativas no
concelho:
Alternativa A:
Desenvolve-se entre os km 11+630 e 23+340.
Os aterros mais significativos, com mais de 15m de altura ocorrem aos km 15+350 (16m de altura),
km16+500 (19m de altura) próximo dos aglomerados de Palmaz e Bustelo – Parada de Gatim e ao km
18+300 (20m de altura) próximo de Lameiras – Freiriz. Esta última situação leva à destruição de uma
mancha agrícola, na qual foram realizados recentemente benfeitorias – Caminho Agrícola das Lameiras –
com apoio de fundos comunitários, sendo que o caminho é parcialmente destruído.
Quanto a escavações, as mais significativas ocorrem ao km 16+200 (16m de altura), próximo da Cobrosa –
Cervães e entre os km 19+150 e 20+740 (20m de altura).
Outra das afectações directas, resultantes deste traçado, está relacionada com as edificações que serão
objecto de demolição, sendo que no total são afectadas 8 habitações e respectivos anexos e não 7,
conforme vem referenciado no EIA. Serão directamente afectadas duas unidades industriais de lavagem de
areias junto a Espinheira – Cabanelas e anexos agrícolas.

Sobre este ponto importa salientar a não referência por parte do EIA à afectação directa de uma vacaria
existente ao km 22+630 em Marrancos e a habitação contígua.
Sobre os restabelecimentos de vias propostos, o EIA aponta um conjunto de estradas/caminhos a
restabelecer, fazendo ainda referência à possibilidade de vir a existir vias paralelas ao traçado, as quais
serão definidas em fase de Projecto de Execução.

Assim a juntar aos restabelecimentos identificados, será necessário assegurar outros que no entender da
autarquia são importantes para minimizar o efeito barreira, a saber:
Caminhos próximos de Palmaz e Bustelo, entre os km 16+300 e 16+900.
Caminho que estabelecerá a ligação a Atiães, Parada de Gatim e Escariz S. Mamede, ao km
17+000, o qual deverá assumir a configuração de tipo Estrada Municipal.
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Caminho entre Arcozelo e Marrancos que passa junto à Quinta do Paço, ao km 22+550 (na
embocadura do túnel de Marrancos).
Caminho de ligação aos terrenos agrícolas, km 22+820.
No restabelecimento A14, o sentido do tráfego deverá ser o mesmo que actualmente ocorre na
via que estabelece ligação entre Freiriz e Escariz S. Mamede, isto é, o restabelecimento proposto
não deverá conduzir o tráfego para o interior do aglomerado existente.
Em termos de usos do solo/ordenamento do território, o traçado atravessa espaços afectos a Floresta,
Agrícolas, Industria Extractiva e Urbanos, sendo estes últimos os relativos aos aglomerados de
Gandra/Cachopo e Cerdeira em Freiriz e Moinhos em Marrancos. O actual aglomerado que se desenvolve
no Lugar de Moinhos e Cerdeira tem previsto no actual processo de revisão do PDM, a definição de uma
maior área de urbanização, permitindo a sua consolidação, situação que é inviabilizada.

Alternativa B:
O traçado desenvolve-se entre os km 11+630 e 20+190.
O seu desenvolvimento ocorre através de dois viadutos – sobre o rio Cávado e Ponte das Leiras, numa
extensão total de 3,940 km, num túnel em Escariz S. Martinho, o qual permitirá a ligação ao concelho de
Ponte de Lima, sendo o resto do traçado executado em aterro e escavação.
Os aterros mais significativos ocorrem entre os km 16+100 e 17+440 (18m de altura) localizados próximo
do aglomerado de Bustelo – Parada de Gatim. Em termos de escavações, os impactes mais significativos
ocorrem entre os km 14+250 e 16+150 (22m de altura) numa área inserida na Zona Industrial de Oleiros e
a poente do campo de futebol de Oleiros.
Quanto a edificações afectadas por esta alternativa, verifica-se a demolição de 10 habitações e anexos e
não as 8 referenciadas no EIA, uma Unidade Industrial em Oleiros e duas estufas e respectivos anexos em
Escariz S. Martinho. Ainda sobre este ponto, importa referenciar que duas outras habitações ficam sob o
viaduto “Ponte das Leiras”, no lugar de Santa Cruz – Escariz S. Mamede.
Sobre o restabelecimento de vias, o EIA aponta um conjunto de caminhos, aos quais será importante
assegurar os restabelecimentos dos seguintes caminhos, a saber:
Caminho de Oleiros para Casalinho, ao km 15+100.
EM 566-1, próximo do campo de futebol de Oleiros, ao km 15+350.
Caminho de Freiriz para Bogalheiros, ao km 17+300.
Em termos de usos do solo/ordenamento do território, o traçado correspondente à alternativa B, atravessa
espaços afectos a floresta, agrícolas, industriais e urbanos, sendo que nestes últimos dois usos, o impacte
é muito significativo e permanente.

Assim, a alternativa B atravessa a maior área afecta a uso industrial do concelho, estabelecendo um efeito
barreira significativo, ao mesmo tempo que penaliza fortemente a expansão desta área que está prevista no
actual processo de revisão do PDM.

No caso dos espaços urbanos, verifica-se um impacte muito significativo no que concerne ao aglomerado
central de Escariz S. Martinho, quer pelo impacte directo sobre habitações e estruturas agrícolas, quer sobre um
conjunto de equipamentos - Centro de Saúde, Junta de Freguesia, Igreja, Cemitério e Capela Mortuária impacte esse que se agrava com o tipo de restabelecimento proposto para a EM540.
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A par desta afectação directa e significativa sobre o solo e seus usos, assiste-se a um forte impacte paisagístico
derivado da construção do viaduto “Ponte das Leiras” que atravessa um vale que apresenta características
próprias de ruralidade e uma boa organização e distribuição das funções urbanas e agrícolas.

Em termos globais e para as duas alternativas, verifica-se que a sua localização face ao concelho, aprofunda o
efeito barreira, aumentando as restrições à interconexão entre diferentes espaços, podendo vir a originar um
maior afastamento dos territórios localizados a poente dos traçados com todo o território concelhio.

Desta forma, consideram que o concelho não beneficia destes traçados, sendo ambos penalizadores do
desenvolvimento integrado do território municipal.

Em termos de acções complementares previstas, nada é referido sobre o reforço da acessibilidade em
articulação com a Estação de Braga, de forma a garantir o acesso das populações do concelho a esta infraestrutura.

Consideram existir questões, já identificadas anteriormente, que deverão ser respondidas no desenvolvimento
do projecto de execução, de forma a minimizar os impactes.

Em conclusão, o município vê as duas alternativas como negativas, mas entre as duas, aquela que menor
impacte apresenta (em comparação entre elas) é a Alternativa A, propondo uma ligeira alteração de traçado,
garantindo assim um afastamento do aglomerado de Moinhos em Marrancos, assim como o prolongamento do
túnel de Marrancos minimizando desta forma os impactes do ruído sobre o espaço urbano existente a nascente
da linha. Outra das propostas que se apresentam seria a transformação em túneis cut&cover das escavações
mais significativas.

Em súmula, das duas alternativas resultam impactes significativos para o território e populações afectadas,
condicionando o desenvolvimento do concelho nesta área, sendo que um dos principais efeitos é o efeitobarreira, a par da ocupação de solos agrícolas, bem como a afectação de espaços urbanos com especial
referência para o aglomerado de Escariz S. Martinho e a interferência directa com o desenvolvimento da zona
industrial de Oleiros.

Como referência última, o Município recebeu dois abaixo-assinados que anexam ao parecer, sendo um da
freguesia de Escariz S. Mamede, manifestando-se a população desta freguesia contra a Alternativa B – Tramo 2
e o outro é da freguesia de Freiriz no qual a população se manifesta contra a Alternativa A. O conteúdo destes
abaixo-assinados será apresentado no âmbito da consulta pública.

Câmara Municipal de Paredes de Coura
Na Alternativa A, o troço entre o km 45+500 e o 46+000 isola o lugar do Outeiral e corta o CM 1076-3, na
freguesia de Romarigães. O restabelecimento A-22 não se considera a melhor solução porque, apesar do
aglomerado ficar servido em termos de acesso, esse acesso fica sem saída. Assim, propõe que neste
restabelecimento do traçado seja mantido o actual traçado da via.
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Ainda na Alternativa A e no troço entre o km 46+500 e o 48+500 não estão previstas alternativas para o corte
de 4 caminhos, mais precisamente nos km 46+720, 47+500, 47+850 e 48+160, o primeiro na freguesia de
Romarigães e os restantes na freguesia de Coura.

Na Alternativa B e no troço entre o km 50+800 e o 51+300 não está previsto o restabelecimento do troço da
estrada que coincide com o traçado.

Quanto ao troço compreendido entre o km 48+650 e o km 49+300 da Alternativa A e o km 51+300 e o km
52+000, consideram ser de evitar a todo o custo a demolição das casas, mas também, se deverá avaliar o
impacte que as casas que rodeiam a linha vão sofrer. Deste modo, entendem que deveria ser equacionado um
ligeiro desvio do traçado, para poente, de modo a que nesta zona não fosse necessária a demolição de
construções nem a construção do muro de suporte na margem do rio Coura, dado ter impacte visual muito
negativo. Assim, propõem como alternativa a construção de um viaduto entre o km 49+500 e o 49+800.

Em Rubiães, quer para a Alternativa A, quer para a Alternativa B, deverá prever-se o restabelecimento das
ligações aos terrenos da zona poente da freguesia.

No corredor da Alternativa B, na freguesia de Romarigães, a poente do km 49+850 encontra-se o Povoado
Fortificado da Portela da Bustarenga (PVF3).

Na freguesia de Coura e no limite do corredor a nascente do km 48+580 da Alternativa A e o km 51+250 da
Alternativa B encontra-se o Miliário de Constante I (ROM 7).

Na freguesia de Rubiães e a nascente do troço compreendido entre o km 50+800 e o 51+275 da Alternativa A
e o km 53+500 e o 53+830 da Alternativa B, encontram-se 4 vestígios arqueológicos - Mamoa 1 de Antas (MEG
50), Mamoa 2 de Antas (MEG 51), Mamoa 3 de Antas (MEG 52) e Forno e Tégula (ROM 37) - este último sobre
a linha do traçado, quer da Alternativa A, quer da Alternativa B.

Concluem que o traçado menos negativo para o município, considerando todas as chamadas de atenção e
propostas atrás referidas, parece ser a Alternativa B.

Câmara Municipal de Braga
Concordam, de um modo geral, com o traçado da ligação ferroviária e a localização da Estação de Braga. Em
particular, consideram necessário ter em atenção o seguinte:
1.

Entre o km 0+700 e 1+200 sugerem a ripagem da via para o lado poente para evitar a demolição de
algumas habitações.

2.

Entre o km 0+700 e 0+900 será necessário restabelecer o caminho de acesso às habitações existentes.

3.

Ao km 1+367.6 a PA1 deve ter um perfil transversal de 6m de faixa de rodagem e passeios com 1,5m de
largura de ambos os lados.

4.

O restabelecimento da via A1-B1 deve ligar também à PA1 e à zona da EN 103-2.

5.

Ao km 1+853.9 a PA2 deve ter um perfil transversal de 6m de faixa de rodagem e passeios com 1,5m de
largura de ambos os lados.
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6.

Ao km 2+120 (junto à PS A3) é preciso restabelecer o caminho municipal existente com 6m de faixa de
rodagem e passeios ou bermas com 1,5m de largura de ambos os lados.

7.

Ao km 2+815 é preciso restabelecer o caminho municipal existente com 7m de faixa de rodagem e
passeios com 1,5m de largura de ambos os lados.

8.

Ao km 3+045.8 a PS3 e respectivo restabelecimento devem ter um perfil transversal de 10m de faixa de
rodagem e passeios com 2m de largura de ambos os lados.

9.

Ao km 6+122.8 a PS4 (sobre a EM 563) e respectivo restabelecimento devem ter um perfil transversal de
7m de faixa de rodagem e passeios com 1,5m de largura de ambos os lados.

10. Não sendo viável a localização da Estação mais a Norte ou mais a Sul, de forma a evitar o corte da EM564,
considera-se necessário completar o restabelecimento da rede viária local, nomeadamente da EM 564, do
CM 1326 e do CM 1325-1, assim como, prever uma ligação entre a EN205-4 e o nó de ligação da Estação à
Variante do Cávado.
11. Ao km 9+150.0 a PA3 deve ter um perfil transversal de 6m de faixa de rodagem e passeios com 1,5m de
largura de ambos os lados.
12. Ao km 9+406.0 a PA4 deve ter um perfil transversal de 7m de faixa de rodagem e passeios com 1,5m de
largura de ambos os lados.
13. Ao km 10+207.9 para a PA5 deve estudar-se um traçado alternativo ou adoptar um perfil transversal de
6m de faixa de rodagem e passeios com 1,5m de largura de ambos os lados.

Pese embora o traçado da LAV em causa atravessar terrenos condicionados pela: RAN, REN, Espaço Florestal,
Espaço Urbano, Espaço Urbanizável, Espaço Industrial e Espaço Canal da Variante do Cávado, pelo domínio
hídrico, rio Cávado, rio Torto, Ribeira de Panoias e afluentes, e pela zona de protecção da albufeira de Penide e
de Ruães, assim como zonas de protecção a património classificado e inventariado, verifica-se que o mesmo
será viável mediante autorização das entidades competentes, pelo que da sua implementação não haverá
desconformidade com o PDM em vigor.

Analisado o Estudo Prévio apresentado e tendo em consideração o alcance da obra, consideram que o projecto
da LAV entre Porto e Vigo, prevendo a localização de uma Estação em Braga é um factor muito importante para
o desenvolvimento económico e social da região do Vale do Ave e do Cávado, emitindo, genericamente parecer
favorável a este projecto.

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Cerveira é atravessada pelo corredor da LAV pelas Alternativas A e B, Tramos A3 e B3, que
aparecem no território municipal sobrepostas, numa extensão aproximada de 3 km.

São afectadas pelo traçado as freguesias de Mentrestido e Sapardos, sendo que o traçado no território
municipal será maioritariamente em túnel. Os terrenos afectados pelos traçados apresentados, são
essencialmente solos pertencentes à RAN nos quais se verifica um uso agrícola e florestal.

O Túnel previsto é do tipo mineiro com uma extensão de 2249m para a Alternativa A e 2996m para a
Alternativa B.
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O sub-troço 3 inicia-se com a sobreposição das duas Alternativas (km 50+500 – Alternativa A e km 53+154 –
Alternativa B), no concelho de Paredes de Coura, após a transposição do rio Coura.

Devido à orografia do terreno encontra-se previsto o túnel do Coussorado, que permite para além disso evitar a
afectação da povoação de Sapardos.

Identificação de Impactes
I. Gerais
•

A designação do túnel referente aos Tramos A3 e B3 deveria ser “Túnel de Sapardos”, em vez de
Cossourado, uma vez que a localidade atravessada localiza-se integralmente na freguesia de Sapardos.
Provável afectação de várias habitações no Lugar de Mogos, pela possibilidade de ocorrência de vibrações.

II. Ordenamento do Território
Solo Urbano – Os Tramos A3 e B3 sobrepõem-se numa pequena extensão com território classificado como
Solo Urbano.
Regimes Especiais – Afectação de extensas áreas pertencentes à RAN, o que se traduz em perdas
irreversíveis do ponto de vista do potencial agrícola local.
III. Infra-Estruturas
Água e Saneamento – Possibilidade de rebaixamento dos níveis freáticos.
Rede Viária Municipal – Cruzamento do traçado da RAVE com várias vias da rede Municipal e Nacional.
IV. Arqueologia
Não apresenta impactes significativos.
V. Equipamentos de Utilidade Pública
O traçado apresentado não afecta directamente qualquer equipamento de utilidade pública existente no
município.
VI. Paisagem e Ambiente
Em termos paisagísticos a construção do túnel provocará impactes negativos uma vez que a tipologia de
construção do túnel implica a destruição da paisagem existente com eliminação de espécies vegetais,
destruição de nichos de flora e fauna, nomeadamente na Zona da Ribeira das Quintas.
VII. Protecção Civil
O EIA não refere as medidas de segurança tais como protecção da via e a aplicação de medidas para a
protecção de acidentes e acções de socorro e resgato.

Da análise efectuada do EIA constatam que a Alternativa B3 se apresenta mais favorável ao território municipal,
dada a sua extensão em túnel mineiro, o que permite uma maior reposição das condições actuais, bem como
menor significância de impactes no âmbito da paisagem, o que a torna menos impactante durante a fase de
exploração do projecto, devendo, em todo o caso, ser acauteladas medidas minimizadoras dos impactes
gerados, designadamente:
Apesar do EIA não identificar habitações directamente afectadas pelo traçado, pela análise das plantas
verificou-se a afectação de várias habitações, pelo que devem ser asseguradas as devidas medidas
compensatórias.
Existem casos de habitações próximas do traçado que serão afectadas de forma indirecta principalmente
durante a fase de obra, pelo que deverão ser asseguradas medidas minimizadoras e de compensação para
as populações afectadas.
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No sentido de respeitar a identidade das populações afectadas pelo projecto deveria ser atribuída a
designação de “Túnel de Sapardos” aos túneis propostos para os Tramos A3 e B3.
Com a construção do túnel existe uma forte probabilidade de ocorrer um rebaixamento dos níveis freáticos,
que poderá impossibilitar o abastecimento de água à freguesia de Sapardos pelas captações da rede de
abastecimento municipal.
Deverá ser assegurado o correcto restabelecimento da rede viária, designadamente, pelo restabelecimento
do caminho de ligação entre as freguesias de Sapardos de Mentrestido.
Deverão ser assegurados corredores ecológicos nas zonas interrompidas pela ferrovia, uma vez que a área
em causa constitui zonas de passagem de espécies selvagens de importância para a conservação da
natureza, cinegéticas e para a manutenção da biodiversidade.
Deverão ser salvaguardadas as medidas de protecção da floresta previstas no Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios.
Deverão ser restabelecidos de forma a garantir a utilização dos bons solos agrícolas afectados pelas obras,
evitando a perturbação das actividades agrícolas e florestais.
Deverá ser assegurada a existência de um interlocutor para receber sugestões/reclamações/observações
relativas ao projecto de execução, durante o período de execução da obra.

Câmara Municipal de Valença
A autarquia remete uma exposição com proposta de alteração do traçado realizado pala Associação de
Moradores da Seara.

É feita referência às características do projecto, bem como aos principais impactes. Refere-se que em termos de
impactes directos sobre habitações o EIA aponta no troço da Alternativa A para afectação de 32 habitações, 6
anexos/barracões e 3 estufas. Na Alternativa B serão afectadas 29 habitações e respectivos anexos/barracões
mais 3 anexos.

No computo geral em que os dois troços se sobrepõem destacam os impactes incidentes em solo urbano
nomeadamente nos aglomerados de Bogim – Cerdal, Seara, Azenhas e, sobre a zona industrial e de
armazenagem de Gandra. Já em relação á alternativa A3 os impactes mais significativos cingem-se aos
aglomerados de Casa Gonçalo, Portela e Vilar.

Será gravoso, também, o impacte no ordenamento territorial, pois à data do surgimento do projecto encontrase em fase final a Revisão do Plano Director Municipal, que apostando num modelo de organização territorial
consolidado ao longo de uma dezena de anos, só poderá avaliar as verdadeiras consequências territoriais com a
execução e exploração do projecto. Os impactes aqui surgem não só com o corte radical em solo urbano e no
factor barreira que irá desempenhar a LAV, mas, principalmente, na adaptação que o território terá de tomar
perante os factores de crescimento e desenvolvimento necessitando de novas estratégias de planeamento e
ordenamento local (essencialmente elaboração ou revisão de PMOT ou estudos de enquadramento territorial).

Em termos de impactes visuais os dois troços acarretam apenas pequenas variações entre eles, derivadas da
extensão dos viadutos e aterros mas, de forma geral, o impacte é muito significativo nos dois traçados
apresentados, pois, retalham o município de norte a sul do concelho. Este impacte torna-se mais significativo
devido ao projecto se localizar na zona de “veiga” do concelho onde existe a maior concentração habitacional
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do concelho e, localizado dentro das principais bacias de visibilidade dos miradouros existentes no concelho na
parte montanhosa como os do Monte de Faro.

Relativamente aos impactes relacionados com a execução e/ou funcionamento da linha tais como o Ruído,
Qualidade do Ar, Vibração, Gestão de Resíduos, estes deverão ser alvo de estudo pormenorizado em fase de
projecto de execução.

Em conclusão, para além das medidas de minimização a propor defendem duas soluções estratégicas de
extrema importância que têm que ser inseridas na análise e execução deste projecto:

A primeira diz respeito à necessidade de ligação entre a linha convencional de caminho de ferro (actual
linha do Minho) e a futura linha de alta velocidade, projectando a futura estação da LAV como “estação
única” para as duas proveniências.
A segunda refere-se à necessidade de em projecto de execução ser realizado um trabalho “directo” com as
Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal de forma a se poderem informar detalhadamente todos os
munícipes envolvidos directa ou indirectamente, momento no qual pensam ser oportuno realizar um plano
de monitorização sobre os descritores ambientais referidos no EIA de forma a contabilizarem em concreto
os impactes e a validade das medidas minimizadoras apontadas.

Medidas de Minimização Propostas:
a) Âmbito Geral (principais impactes)
a. Estabilização da cota do projecto do traçado de Alta Velocidade (baixando) de forma a minimizar os impactes
nas populações e nos núcleos urbanos consolidados, bem como, outros inconvenientes decorrentes quer da
fase de construção, quer da fase de exploração do projecto (ruído, vibração, impacte visual, entre outros).
b. Realização de túneis do tipo túnel mineiro ou, nos casos tecnicamente impossíveis, túneis do tipo cut&cover,
de forma a minimizar os impactes nos aglomerados abaixo identificados:
1. Seara, Azenhas e Oliveira da Mosca: esta zona une-se com a cidade de Valença, funcionando num
esquema urbano contínuo e de expansão habitacional importante para a dinâmica do município. A
proposta apresentada de traçado corta estes aglomerados através de um talude de escavação com cerca
de 100m de largura o que, evidentemente, rompe com a dinâmica da zona e causa um impacte
acentuado ao nível da separação da zona urbana.
2. Bogim-Cerdal: a proposta contempla um túnel cut&cover de cerca de 150m o que se considera uma
extensão diminuta. A própria solução não evita a demolição de edifícios pelo que a solução que se
entende como satisfatória seria de túnel mineiro a uma cota inferior.
3. Feira dos Santos-Cerdal: a proposta do traçado deverá passar pela realização de um túnel em

cut&cover não só de apenas 240m de extensão (como descrito no Aditamento), mas de cerca de 400m
de extensão. A solução a adoptar para a realização dos trabalhos deverá ser planeada de forma a não
coincidir com a feira mensal realizada no local, com especial atenção para o feriado de 1 de Novembro.
4. Lugar de Casa Gonçalo, Cortinhas, Portela e Reguengo: a proposta afecta nestes aglomerados
diversas habitações e origina um forte impacte, pois passa na zona de Veiga. Esta situação poderá ser
minimizada através do rebaixamento da cota do projecto de forma a atravessar os núcleos urbanos em
forma de túnel mineiro e suavizando o atravessamento por aterros/viadutos.
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c. Restabelecer todas as ligações interrompidas em fase de execução e em fase de exploração, ex: ligações a
terrenos, caminhos vicinais, caminhos de servidão e toda a restante rede viária. As vias utilizadas deverão estar
recuperadas e em boas condições de circulação; deverá limitar-se a circulação de veículos afectos à obra.
d. O Projecto de Execução deverá ser desenvolvido de forma a minimizar a afectação das redes de infraestruturas e de equipamentos existentes e previstos.
e. Existência de um interlocutor para receber sugestões/reclamações/observações relativas ao projecto de
execução e, relativas à execução da obra (ruído, vibrações, inertes, caminhos, etc).
f. Localização dos estaleiros em locais desabitados, longe das linhas de água evitando solos classificados (RAN,
REN, Floresta de Produção, Rede Natura 2000, entre outros). Deverão ser acautelados através de um Plano de
Gestão de Resíduos, os destinos a dar a todos os resíduos e inertes resultantes do projecto.
g. Elaboração de Planos de Monitorização para a fase de execução e de exploração.
h. Realização de Estudos de Enquadramento para a Estação de Valença e sua envolvente, definindo a posteriori
as diversas ligações viárias e a necessidade de infra-estruturas que suportem a Estação, saneamento,
abastecimento de água, etc.
i. Garantir o uso de espécies arvenses e florais adequadas à região.

b) Ordenamento do Território
i) Solo Urbano/Solo Rural
Realização de estudos temáticos ou PMOT de forma a avaliar novas estratégias de ordenamento
territorial (ex: Planos de Urbanização, Planos de Mobilidade).
Garantir a reutilização dos bons solos agrícolas afectados pelas obras, evitando a perturbação das
actividades agrícolas e florestais, principalmente nas zonas a Norte da Estação de Valença e nas
freguesias de Fontoura e Cerdal (bolsa de solos RAN e REN).
ii) Regimes Especiais
A afectação de extensas áreas pertencentes à REN, RAN, Rede Natura 2000 e zonas de protecção
florestal deverá ser minimizada e objecto de estudo concreto, designadamente a zona do
emparcelamento na freguesa de Ganfei.
c) Infra-Estruturas
i) Água e Saneamento
Proceder à avaliação da Rede de Infra-Estruturas de Saneamento e Abastecimento de água de forma
a conhecer as capacidades, verificando as necessidades de execução e ampliação destas redes.
ii) Rede Viária Municipal
O cruzamento do traçado da RAVE com a Rede Municipal e Nacional deverá ter em conta os efeitos
barreira, devendo os restabelecimentos ser realizados o mais brevemente possível. Também
importante será a definição de uma nova malha viária entre a Estação e as principais vias de
comunicação viárias - N13, A28/IC1 e a A3.
iii) Obras de Arte da LAV
As obras de arte tais como viadutos deverão ser alvo de estudo pormenorizado para que as
implantações dos pilares tenham o menor impacte no solo, e a sua rede de escoamento não seja
realizada directamente para o solo, mas sim em canais de escoamento apropriados.
Os aterros e escavações deverão ser alvo de acções de vegetação ou outras que permitam a
consolidação e a minimização do seu impacte no território.
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d) Arqueologia e Património
Acompanhamento arqueológico efectivo durante toda a fase de construção, em especial para os locais da
Feira dos Santos em Cerdal e nas zonas onde o projecto afecta o Caminho de Santiago.
Avaliar as afectações incidentes sobre o Património existente e referido no EIA, tais como: Capela de São
Gabriel, Mondim de Baixo (possível mamoa), Mosteiro de Ganfei, Igreja Matriz da Gandra, Quinta de
Cubos, Azenha de Cubos, Quinta da Lameira, Quinta de Santo António, Povoado Fortificado (Picões),
Cruzeiro do Raso, Azenha no Bogalheiro, Cruzeiro e Lápide em Boriz Fontoura, Bouça da Gândara, Capela
de São Bento da Lagoa-Cerdal, Quinta do Aguilhão, Quinta da Torre, Capela e Cruzeiro.

e) Equipamentos de Utilidade Pública
O traçado apresentado afecta directamente dois importantes equipamentos, um existente e outro que se
irá realizar e que está intrinsecamente ligado ao projecto da LAV. O primeiro é a zona industrial e de
armazenagem de Gandra e o segundo a futura Plataforma Logística de Valença. Será muito importante em
fase de PE e de obra existir uma interligação rápida e precisa entre as entidades envolvidas na gestão
destes equipamentos e a entidade executora da LAV.

f) Paisagem e Ambiente
Estabelecer programas de monitorização da fauna, detectando alterações na utilização de habitats,
nomeadamente, verificar modificações na avifauna, ictiofauna, invertebrados, anfíbios, répteis e mamíferos
existentes no concelho, no Sítio do rio Minho e na ligação com a zona de Protecção Especial dos Estuários
dos rios Minho e Coura.

g) Geologia e Hidrogeologia
Para todas as situações, onde se prevê a afectação directa de captações de água subterrânea, deverão ser
apresentadas soluções compensatórias, nomeadamente a sua relocalização.
Em caso de impossibilidade, devem ser devidamente seladas, evitando a contaminação dos níveis freáticos.
Devem ser tidas em conta todas as linhas de água que confrontem com o projecto nomeadamente
afluentes e ribeira da Pedreira, afluente e ribeira da Veiga da Mira, afluente e ribeira Ameias e o rio Minho.
Garantir a não poluição das linhas de água e, caso existam situações de obstrução por inertes ou outros,
deverão as linhas de água ser alvo de acções de limpeza e reposição de vegetação. Evitar cortes das linhas
de água.

Águas do Douro e Paiva
Informam que a sua concessão não abrange os concelhos afectados.

Águas do Cávado
Referiu esta entidade que não tem nem prevê instalar infra-estruturas que possam interferir com o projecto.

REFER
Esta entidade não tem comentários em relação ao EIA uma vez que se trata de uma acção articulada entre esta
empresa e a RAVE.
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DGADR
Refere esta entidade que o Perímetro de Emparcelamento de Cabanelas/Prado, integrado no Regadio das
Várzeas de Sabriz e Cabanelas é atravessado tanto pela Alternativa A1 como pela Alternativa A2. Este projecto
foi executado sob a responsabilidade da Junta de Colonização Interna e foi concluído nos anos 70, tendo os
lotes sido entregues aos proprietários durante essa época.

O Perímetro de Emparcelamento de Valença, Ganfei e Verdoejo é afectado tanto pela Alternativa A4, como pela
Alternativa B4. O Projecto de emparcelamento, de conclusão mais recente (anos 90), visava, à semelhança dos
restantes projectos, a melhoria dos rendimentos dos agricultores através do aumento das áreas das
explorações e como tal foram concentradas as áreas dos prédios dispersos, no menor número de lotes,
reduzindo as habituais dispersões e fragmentação predial nesta zona. Foram realizadas várias infra-estruturas,
designadamente uma nova rede viária e de drenagem e foi efectuado um correcto ordenamento do uso do solo
através da instalação de uma vinha contínua em substituição de vinha velha existente nas bordaduras.

Em relação aos Perímetros de Emparcelamento de Cabanelas/Prado e de Valença, Ganfei e Verdoejo, destaca
esta entidade que a construção da LAV irá causar impactes nestas áreas, uma vez que provocará de novo a
divisão das parcelas e explorações agrícolas, que foram projectadas no âmbito do Projecto de Emparcelamento,
para terem viabilidade económica e razoáveis áreas contínuas. Irá ainda afectar o traçado da rede viária que foi
projectado para proporcionar acessos a todos os prédios rústicos. Como tal, entendem que, como medida de
minimização, após a execução das obras de construção desta Linha, deverão ser estudados todos os casos das
explorações agrícolas que perderam a sua viabilidade na sequência do fraccionamento e deverão ser adoptadas
soluções que as tornem de novo economicamente viáveis, o que poderá passar pela concentração da área da
exploração dividida pela Linha Ferroviária. Deverão igualmente ser construídas as infra-estruturas que permitam
repor uma situação semelhante à actualmente existente.

Nos perímetros de emparcelamento de Correlhã/Vitorino das Donas e de Fontão/Bertiandos, só a Alternativa B2
interfere com a área abrangida por estes perímetros, pelo que consideram ser a Alternativa A2 a mais
favorável.

DRE/Norte
Refrem a existência de várias pedreiras que poderão ser, directa ou indirectamente, afectadas pela construção
da LAV:
Pedreira nº 5471 – Passos, situada na freguesia de Cerdal, concelho de Valença, de que é exploradora a
empresa Inercer – Godos e Areais, Lda. Como anexo de pedreira desta unidade existe licenciado um
estabelecimento industrial do Tipo 2, destinado à quebra, britagem e classificação de pedra.
Pedreira nº 5652 – Tesido, situada na freguesia de Estorães, concelho de Ponte de Lima, de que é
exploradora a empresa Domingos Arantes&Sousa, SA. Como anexo de pedreira desta unidade existe ainda
licenciado um estabelecimento industrial do Tipo 2 destinado à quebra, britagem e classificação de pedra.
Pedreira de argila na zona de Cabanelas – Vila Verde/Barcelos – Nesta zona existe um depósito mineral de
argilas, denominada depósito argiloso do Vale do Cávado. As jazidas principais ocorrem nas regiões de
Ucha, Cervães e Prado (Barcelos e Vila Verde). Foram já bastante exploradas no passado e encontram-se
actualmente fortemente condicionadas pela ocupação urbana do terreno. As áreas ainda disponíveis para a
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indústria extractiva deverão ser preservadas para este fim tendo em vista a manutenção da indústria
cerâmica no local.

Na zona existem diversas pedreiras de argila licenciadas junto das Câmaras Municipais de Vila Verde e Barcelos.

A construção desta infra-estrutura irá condicionar fortemente a possibilidade de exploração racional dos
recursos geológicos existentes na zona. A exploração deste recurso permite a existência de várias unidades
industriais cerâmicas que procedem ao fabrico de artefactos de barro vermelho para a construção civil. Algum
do barro explorado é igualmente utilizado nas inúmeras indústrias cerâmicas existentes nos concelhos de Vila
Verde e Barcelos e que se dedicam à produção de peças cerâmicas e de faiança decorativas.

Pedreiras de Granito Industrial – Cervães – Vila Verde – Existe um importante núcleo de pedreiras
industriais licenciadas e respectivos anexos:
Pedreira nº 4664 – Bouça do Menino de que é explorador a empresa Mota-Engil, SA.
Pedreira nº 4837 – Ilhô de que é explorador a empresa ASA Pedreiras, SA.
Pedreira nº 6602 – Serra da Gatanha, de que é explorador a empresa Construpedregal – Pedreira
de José Carlos Alves, Lda.

DGEG
Refere esta entidade que a área de estudo se sobrepõe à área de “Pedido de Prospecção e Pesquisa José Aldeia
Lagoa&Filhos, SA”, ao traçado do Gasoduto (1º Escalão), bem como ao Aproveitamento Hidroeléctrico.

Atendendo ao interesse deste projecto para o desenvolvimento regional e local (concelhos de Braga, Vila Verde,
Ponte de Lima, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura e Valença) esta entidade emite Parecer Favorável
condicionado, desde que se tenham em atenção os seguintes aspectos:
A salvaguarda do desenvolvimento da exploração dos recursos geológicos, que poderá ocorrer na área de
pedido de prospecção e pesquisa.
Relativamente à infra-estrutura gasoduto, verifica-se que existe uma manifesta interferência com a parte
do traçado do gasoduto Braga-Tuy, que faz parte integrante da Rede Nacional de Transporte de Gás
Natural em alta pressão e tem uma extensão total de 74,3 km, pelo que devem ser integralmente
cumpridas todas as disposições estabelecidas na legislação específica aplicável respeitante às condições de
segurança da referida infra-estrutura, nomeadamente no que se refere às disposições referentes às
servidões administrativas, distâncias mínimas de segurança e restrições de utilidade pública vigentes.

Chamam também a atenção para o facto de poderem existir eventuais interferências com outras estruturas da
mesma concessionária, designadamente estações GRMS (Estação de Redução e Medição de Pressão) ou BV
(Bloc Valve), nomeadamente as de Ponte de Lima, Labrega, Paredes de Coura e Valença do Minho.

A salvaguarda da infra-estrutura do Aproveitamento Hidroeléctrico que se localiza dentro da área em
estudo.
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DRAP/N
Refere esta entidade que recebeu o EIA para apreciação e emissão de Parecer pela ERNRAN. Verificou esta
entidade que a utilização não agrícola de solos classificados como RAN é passível de ser autorizada, porque está
em causa uma infra-estrutura pública ferroviária para a qual não existe alternativa viável para além das faixas
de implantação da nova ferrovia, de acordo com o previsto na alínea 1) do nº 1 do art.22 do Decreto-Lei nº
73/2009, de 31 de Março. Contudo, atendendo a que os impactes nos solos resultam principalmente da
ocupação directa e irreversível de solos pela plataforma e taludes da via, assim como das restantes
intervenções marginais, tais como vazadouros de sobrantes e escavações de empréstimo, considerando as
áreas que vão ser afectadas e os volumes estimados para o movimento de terras, consideram como fragilidade
o facto de não serem demarcadas as manchas onde podem ocorrer vazadouros e/ou escavações de empréstimo
e respectiva avaliação dos impactes dai decorrentes, pese embora estar excluída a possibilidade de tais
trabalhos ocorrerem em áreas classificadas como RAN e já haver indicação de alguns locais onde tais depósitos
podem ocorrer. Mas não é excluída nem avaliada a possibilidade de ocorrerem impactes indirectos por trabalhos
executados fora das manchas de solos condicionados pelo regime da RAN. Nesta conformidade pronunciam-se
favoravelmente com reservas sobre o EIA.

INIR
Refere esta entidade que na zona onde se desenvolve este Lote, a rede rodoviária que integra o Plano
Rodoviário Nacional (PRN) encontra-se concessionada à EP SA, BRISA SA, Ascendi SA e à Euroscut Norte SA.
Refere esta entidade que o parecer que emitiu não contempla a rede concessionada à BRISA e EP, uma vez que
foram pedidos pareceres a estas entidades.

Assim, refere o INIR que qualquer dos corredores alternativos apresentados no estudo interfere com vias
concessionadas à Euroscut Norte e à Ascendi, respectivamente com a A27 (integrada na Concessão SCUT do
Norte Litoral) e com a A11 (integrada na Concessão Norte).

1) Concessão Norte
Qualquer das alternativas apresentadas (alternativa A e B) interfere com a A27, nomeadamente: a) a
Alternativa A implicará a construção de um viaduto para transposição da A27 e b) a Alternativa B implicará a
construção de uma estrutura de suporte à plataforma da A27, em substituição do aterro que actualmente
prossegue essa finalidade, de modo a viabilizar a intersecção desnivelada da linha ferroviária sob a A27.

2) Concessão SCUT do Norte Litoral
Não são apresentadas alternativas de localização para o túnel (túnel de Braga) que se desenvolverá, num
pequeno troço, sob a A11. Esta infra-estrutura rodoviária será, assim, sempre interferida.

O EIA apresenta um desenvolvimento muito escasso relativamente à interferência com estas infra-estruturas
rodoviárias, incluindo a afectação das respectivas áreas non aedificandi e afectação do tráfego rodoviário em
determinadas zonas das actuais auto-estradas.

No que se refere aos projectos de alargamento das infra-estruturas rodoviárias, o Estudo não menciona essa
possibilidade o que consideram uma lacuna grave. A este propósito salienta-se que, face à localização dos
corredores apresentados a infra-estruturas rodoviárias, cujo alargamento do número de vias se encontra
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previsto, nas bases dos respectivos contractos de concessão, existe a necessidade de respeitar/atender às
zonas non aedificandi no sentido de possibilitar a concretização dos correspondentes projectos.

Quanto à afectação do tráfego rodoviário, qualquer das alternativas tem impactes directos na rede rodoviária
existente, o que na prática se traduzirá em perturbações do tráfego rodoviário, bem como na necessidade de
reposição de infra-estruturas associadas.

Tais evidências deveriam ter sido mencionadas/analisadas no EIA dado serem susceptíveis de gerar impactes
negativos com significado, em especial se daí advir a necessidade de interrupção do tráfego rodoviário. Esta
situação deveria ter sido ponderada na selecção de alternativas, o que não aconteceu.

Consideram que a Alternativa B, do ponto de vista estritamente rodoviário acarreta maior impacte negativo na
A27, sendo assim mais desfavorável.

Face ao exposto, considera-se que a LAV terá que se compatibilizar com as infra-estruturas rodoviárias
concessionadas pelo estado, sendo que a alternativa ferroviária que vier a ser seleccionada deverá contemplar
as melhores soluções técnicas de minimização das interferências com as auto-estradas em serviço e sobre as
quais as concessionárias terão de se pronunciar oportunamente.

Consideram que as questões atrás referidas devem ser salvaguardadas em sede de DIA e a respectiva
resolução demonstrada em sede de RECAPE.

Em complemento, esclarecem que, o EIA apresenta considerações cujo alcance deveria ser esclarecido no
sentido de focalizar a informação para o projecto em avaliação, nomeadamente esta afirmação “Assim, a

tendência futura será a continuidade do aumento das deslocações, quer de passageiros, quer de mercadorias,
pelo que se prevê um aumento das infra-estruturas rodoviárias, nomeadamente no contexto do PRN”.
No que se refere à cartografia, importa registar que o IP9 não se encontra devidamente assinalado. Com efeito
nos sublanços da A11, entre Apúlia-Braga e antes do cruzamento com a A3, esta auto-estrada coincide com o
IC14 e não com o IP9 como consta na cartografia do EIA.

Estradas de Portugal, SA
Esta entidade informa que existem interferências rodoviárias do traçado da LAV, com dois projectos da EP, SA:
Projecto de Execução EN203 – Variante a Ponte de Lima e Estudo Prévio das Variantes às EENN 302 e 303 –
Vila Nova de Cerveira/Paredes de Coura.

Relativamente ao PE da EN203 – Variante a Ponte de Lima, este é interceptado pela Alternativa A na zona do
Viaduto do rio Lima, aproximadamente ao pk 34+000, pelo que esta obra de arte deverá ser compatibilizada,
em fase de PE, com esta infra-estrutura rodoviária.

As soluções do Estudo Prévio das Variantes EENN302 e 303 cruzam o traçado da LAV (Alternativa A entre o pk
55+000 e 57+000 e Alternativa B entre pk 52+500 e 54+500), na freguesia de Sapardos (concelho de Vila
Nova de Cerveira). O EP referido encontra-se em curso, perspectivando-se que o mesmo seja brevemente
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submetido a procedimento de AIA. Assim, este projecto será posteriormente compatibilizado com a solução que
a LAV vier a desenvolver na fase de PE, na sequência do procedimento em curso.

Salientam que, a intercepção desta infra-estrutura ferroviária com infra-estruturas rodoviárias existentes sob a
gestão da EP, SA e Concessionários deverão necessariamente ser compatibilizados e objecto de aprovação por
estas entidades, devendo as mesmas ser consultadas aquando da fase de PE do Lote em avaliação.

BRISA
Considera que qualquer dos corredores alternativos interfere com a rede de Auto-Estradas concessionada à
BRISA – AE Portugal, SA, nomeadamente com a A3 – Auto-Estrada Porto/Valença. Verificam que a transposição
da A3 será efectuada por meio de Passagens Superiores, Viadutos e Túneis, sendo que a sua implantação terá
que acautelar o futuro alargamento da A3, e o gabarit livre a garantir, quer na fase de construção, quer na fase
de exploração, o qual não pode ser inferior a 5,5m.

Assim, salientam que a alternativa que vier a ser adoptada deverá contemplar as melhores soluções técnicas e
correspondentes processos construtivos para minimização das eventuais interferências com a auto-estrada em
serviço. Assim, no desenvolvimento sequente deste projecto, dever-se-á considerar não só as zonas de servidão
“non aedificandi” da A3, garantindo todas as disposições regulamentares aplicáveis à sua implantação
relativamente à mesma, bem como adequar e implementar as medidas necessárias à compatibilização dos
diversos projectos, nomeadamente todas as situações que possam carecer de cuidados técnicos específicos,
bem como da gestão do tráfego nesta auto-estrada, e sobre as quais a BRISA terá que se pronunciar
oportunamente.

A materialização de qualquer uma das alternativas tem impactes directos na rede outorgada à BRISA, com as
consequentes perturbações do tráfego, bem como a eventual alteração e reposição de infra-estruturas
associadas à auto-estrada, que é necessário avaliar, tendo em consideração, nomeadamente o actual
enquadramento legal sobre intervenções nas redes rodoviárias concessionadas.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2102
Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo. Lote 1B – Troço Braga/Valença.
Julho 2010

135

Parecer da Comissão de Avaliação

8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

A consulta Pública decorreu durante 40 dias entre o dia 13 de Novembro de 2009 e o dia 13 de Janeiro de
2010. Realizaram-se duas sessões técnicas de esclarecimento, e receberam-se 338 contribuições subscritas
pelas seguintes entidades:
Autarquias (os pareceres das Câmaras Municipais foram solicitados como parecer externo, pelo que se
encontram incluídos no ponto específico deste Parecer).
Braga - Juntas de Freguesia de Fradelos, Frossos, Mire de Tibães e Panoias.
Vila Verde - Assembleia Municipal de Vila Verde e Juntas de Freguesia de Escariz (S. Mamede) e
Escariz (S. Martinho).
Ponte de Lima - Assembleias de Freguesia do Freixo e Refóios do Lima e Juntas de Freguesia de
Anais, Arca, Arcos, Brandara, Cabração, Cepões, Estorãos Queijada, Rebordões (Souto), Refóios do
Lima, Ribeira, Seara, Vitorino das Donas.
Vila Nova de Cerveira - Juntas de Freguesia de Mentrestido e Sapardos.
Valença - Junta de Freguesia de Fontoura e Ganfei.
Entidades:
ANA, Aeroportos e Navegação Aérea.
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações.
ANPC – Autoridade nacional de Protecção Civil.
Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos.
MOLIMA – Movimento para a Defesa do Rio Lima.
REN, SA.
Turismo de Portugal, IP.
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho.
Empresas:
ABADA, SA (Valença).
Domingos, Arantes e Sousa (Ponte de Lima).
Kiwi 1000 (Valença).
Mecanibraga (Braga).

Cidadãos (302 pareceres representando 1417 pessoas):
Braga - 63 pareceres subscritos por 130 cidadãos (Panoias 1, Fradelos 90, incluindo um abaixoassinado com 68 signatários, Fradelos 21, Mire de Tibães 5, S. Paio de Merelim 1, Semelhe 1 e
Tadim 11); Movimento Independente do Concelho do Prado.
Vila Verde - 3 pareceres subscritos por 387 (incluindo Abaixo-Assinado de 160 cidadãos da
freguesia de Freiriz, abaixo-assinado com 159 assinaturas e petição subscrita por 68 proprietários
de Escariz - S. Martinho).
Ponte de Lima - 109 pareceres subscritos por 780 cidadãos [4, Labruja 1, Ribeira 13, Fornelos 7,
Arcos 68 (abaixo-assinado), Brandara 110 (abaixo-assinado), Cepões 7, Estorãos 187 inclui abaixo
assinado com 184 assinaturas, Rebordões (Santa Maria) 1; Rebordões (Souto) 70 - inclui abaixoassinado com 63 signatários, Gaifar 96 (abaixo-assinado), Vilar das Almas 75 (abaixo-assinado),
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Anais 141 (dos quais 2 abaixo-assinados com respectivamente 65 e 9 signatários, e 67 cidadãos),
Facha 1].
Valença - 120 pareceres subscritos por 120 cidadãos (106 de Fontoura, 3 de Cerdal, 2 de Gandra e
9 Cidade de Valença); Associação de Moradores da Seara (Valença).

Pareceres sobre a totalidade do traçado:

A ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil considera omissa a avaliação de riscos naturais e
tecnológicos. Propõe a implementação das seguintes medidas:
Considerar do risco de cheias e inundações na concepção do viaduto do Rio Cávado (km 11+000)
nomeadamente da sua altura, face à cota máxima da zona susceptível de cheia para o período de retorno
da cheia centenária.
Correcto dimensionamento e manutenção de todos os órgãos de drenagem das infra-estruturas, de forma
a minimizar o impacte negativo sobre as escorrências superficiais e a possível inundação de terrenos a
montante.
Verificar a existência de zonas geologicamente instáveis ou sujeitas a movimentos no sentido de acautelar
acidentes geomorfológicos.
Propor medidas para minimizar o risco de acidentes com matérias perigosas potenciado pelo facto do
traçado atravessar itinerários principais, auto-estradas e se aproximar de zonas industriais.

O Turismo de Portugal considera que, apesar dos impactes negativos serem de extrema importância, tratase de uma iniciativa relevante para o desenvolvimento socioeconómico do país. Em concreto em relação ao
sector do turismo verificou-se haver afectação, apesar de indirecta, com empreendimentos turísticos, nas
tipologias de turismo de habitação e de turismo no espaço rural, todos no concelho de Ponte de Lima – uma
incidência indirecta na Alternativa A, duas incidências indirectas na Alternativa B e eventualmente ainda uma
incidência directa na Alternativa B.

Propõe esta entidade a emissão de parecer favorável relativamente à Alternativa A com a variante no troço B3,
que terá menos incidências com empreendimentos turísticos, e que aliás, corresponde à solução
ambientalmente mais favorável de acordo com os elementos do estudo. Recomenda que sejam tomadas
medidas adequadas para minimizar os impactes negativos relativos à construção do traçado em túnel da
Alternativa A, que poderá ocasionar impactes nos empreendimentos turísticos existentes, especificamente
durante a fase de obra e relativamente ao descritor ruído/vibrações, assim como durante a fase de exploração e
relativamente ao descritor paisagem, tendo em conta o impacte que poderá surgir da integração paisagística
das “bocas dos túneis”.

Análise por Sub-Troços:

Sub-Troço 1
As afectações identificadas foram sobretudo de cariz socioeconómico, que foi considerado o factor crítico mais
determinante neste sub-troço, sobretudo pelo facto de não apresentar alternativas, à excepção da parte final
do traçado. Foram apresentadas várias alternativas de traçado ou sugeridas pequenas rectificações de forma a
minimizar os impactes previstos. Foram apresentadas condicionantes, recomendações e medidas de
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minimização. Vários proprietários de prédios urbanos e rústicos pediram compensações/indemnizações para
danos directos ou indirectos.

Foram propostos novos traçados, nomeadamente:
Entre Barcelos e Braga encurtando distâncias.
Junto à A3 sem passar pelas freguesias a Sul do Concelho de Vila Verde.

Panoias:
Substituição do viaduto por uma estrutura que melhor se integre na paisagem, inflectindo o traçado
para Oeste, para o lado da escola afastando-se do Solar da Mainha. (JF Panoias e Casa da Mainha).
Fradelos/Tadim:
Utilizar na sua quase totalidade, em alternativa, a recta com quase 2 km do Ramal Ferroviário
Nine/Braga (que liga as freguesias de Ruilhe a Tadim, a Fradelos e Vilaça) uma vez que a velocidade
será menor porque fica próxima à estação de Braga.
Passagem em túnel.
Frossos:
A possibilidade de alterar para Nascente o traçado a Sul da Freguesia poderia evitar a demolição de
habitações e da capela de S. Gonçalo.
A Norte a substituição de taludes por muros evitaria a demolição de uma habitação e anexos e a
possibilidade de ficar com mais terreno para o cultivo da vinha.
Desviar o traçado ligeiramente para Poente ou em alternativa efectuar o prolongamento do muro a
construir a Sul para viabilizar terreno para loteamento da Junta de Freguesia, sito na Rua das
Congostas.
Mire de Tibães:
Ligeiro desvio da linha, 5 a 6 m, de forma a evitar a demolição de pavilhão da unidade industrial e a
afectação da Fábrica de Cartões do Cávado e de Habitações. (Junta de Freguesia de Mire de Tibães,
Luís José Peixoto Soares Barbosa - Móveis Barbosa). São propostas 2 Soluções Alternativas, a não
destruição do acesso a casas e fábrica através do desvio do traçado em 10m; como está próxima
uma linha de alta tensão será necessário rebaixar a LAV 2 a 3 m. Ou então o desvio da linha AV
cerca de 25 m. O novo traçado implica a demolição de um conjunto de habitações de moradores
com baixa condição económica; deverá estudar-se o seu realojamento.
Residentes na Rua do Cartão - Propõem o desvio da LAV 25m para nascente na direcção de S. Paio
de Merelim. O restabelecimento da Rua de Ruães / Rua da Pedreira – (PS 10) fazendo o cruzamento
da via-férrea com a Estrada Municipal Braga – Prado com a linha a passar sob a Estrada Municipal,
uma vez que o atravessamento do Rio Cávado será feito a uma cota muito baixa.

Condicionantes/Recomendações/Medidas de Minimização:
Braga:
Obter parecer prévio da Ana – Aeroportos de Portugal, ao projecto de execução, devido à interferência com
o Aeródromo de Braga.
Balizar os elementos componentes e complementares do projecto que se enquadrem nas definições de
obstáculo à navegação aérea previstas na Circulação de Informação Aeronáutica nº 10/03, de 6 de Maio.
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Estabelecer um programa de monitorização e manutenção para assegurar o bom estado e o funcionamento
ininterrupto das balizagens previstas no item anterior.
Consultar a Força Aérea.

REN, SA:
Consultar no site da REN, SA (www.ren.pt) o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de
Transporte (PIR) para o período 2006-2011 e o mapa georreferenciado com a RNT – Rede Nacional de
Transporte de Electricidade presentemente existente.
Compatibilizar os projectos sem necessidade de causar modificações nas infra-estruturas da Rede de
Transporte, uma vez que alterações são difíceis por razões de segurança e estabilidade da Rede e muito
onerosas.
Manter a segurança e estabilidade dos apoios nas obras de escavação e/ou aterro de taludes que se situem
na proximidade dos mesmos.
Efectuar pelos serviços técnicos da REN, SA, na fase de projecto de execução, a análise das interferências
resultantes de obras/acções a realizar no âmbito do projecto da Alta Velocidade.
Quando as soluções do projecto a implementar impliquem modificações nas Linhas da Rede Nacional de
Transporte, com alteração da servidão, envolvendo a sobrepassagem ou colocação de apoios em novos
proprietários, a sua viabilização estará condicionada à obtenção das necessárias autorizações. Salienta-se a
necessidade de efectuar estudos de compatibilização com as infra-estruturas da rede, a executar em fase
de projecto e ainda com a existência de condicionamentos estabelecidos na DIA.
Contactar o Departamento de Projectos de Linhas para esclarecimentos adicionais.
Consultar a EDP – Distribuição para informações sobre a Rede de Distribuição (subestações e linhas
eléctricas de média e alta tensão não superiores a 110 kV).

Património:
Devem fixar-se “Medidas preventivas a Aplicar antes do início da Fase de Construção”, as quais deverão ser
simultâneas à elaboração do projecto de execução, antecipando custos e prazos à fase de execução da
obra.
Recomenda-se que antes de qualquer obra que implique remoção de terras se proceda:
à prospecção sistemática e intensiva do corredor de 40m correspondente à implantação da
plataforma da via-férrea;
à escavação sistemática e intensiva dos sítios arqueológicos sujeitos a impactes directos e
irreversíveis;
à realização de sondagens arqueológicas em todos os locais onde, na sequencia da prospecção
referida em 1, se tenham identificado vestígios com interesse arqueológico e patrimonial. Face ao
resultado dessas sondagens, admitir-se a eventual escavação integral dos sítios, aplicando o
princípio consagrado em lei, da conservação pelo registo científico.
Acompanhamento permanente da obra por arqueólogos qualificados em todas as fases que impliquem
escavações e mobilizações de terras.
Os trabalhos devem realizar-se de acordo com as exigências metodológicas da arte e por arqueólogos
qualificados.
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Socioeconomia:
Aveleda
Minimização dos impactes sobre a empresa Mecanibraga na definição do traçado.
Tadim
Minimização dos impactes negativos na Urbanização dos Talhos, nomeadamente, a plantação
maciça de árvores, sobretudo nas zonas com contacto visual e ruído; entre outras soluções técnicas
implementar barreiras visuais e de absorção de ruído.
Fradelos
Preservar as infra-estruturas eléctricas e de canalização de água existentes no terreno situado na
Av. da restauração em Fradelos.
Repor acessos a propriedades (Prédio rústico e urbano na Rua da Restauração de Fradelos).
Repor a EM que liga o Largo do Zeibo à Av. da Restauração de Fradelos.
Repor acesso à Rua das Pereirinhas.
Repor a ligação da Av. do Ciclo às freguesias vizinhas.
Acautelar os problemas de inundação devido a águas pluviais já hoje existente na Rua das
Pereirinhas.
Repor a Av. da Restauração de Fradelos, situação não prevista nas plantas apresentadas.
Frossos
Reconstrução da Capela de S. Gonçalo noutro local, caso tenha de ser demolida.
Melhorar as acessibilidades face ao efeito de barreira provocado na freguesia.
Substituir taludes por muros de forma a manter os logradouros do loteamento do Ribeiro.

Sub-Troço 2
As duas alternativas propostas para este sub-troço foram avaliadas pelas populações como muito gravosas. A
Alternativa B2 foi a mais contestada.

Pronunciaram-se desfavoravelmente à Alternativa A2 as seguintes autarquias e cidadãos:
Autarquias (9): Assembleias de Freguesia de Rebordões (Souto) e Refóios do Lima, Juntas de Freguesia
(Arca, Anais, Brandara, Cepões, Queijada, Refóios do Lima e Ribeira)
Cidadãos (497): Ponte de Lima: (1 de Labruja, 9 de Ribeira, 7 de Fornelos, 110 (abaixo-assinado) de
Brandara, 7 de Cepões, 1 de Rebordelo (Santa Maria), 70 de Rebordões (Souto) inclui abaixo-assinado de
63 cidadãos, 132 de Anais (incluindo abaixo-assinados de 65 e 9 cidadãos respectivamente) e Vila Verde
160 (abaixo-assinado de cidadãos de Freiriz).

A Alternativa A2 apresenta como impactes negativos mais significativos os referentes aos aspectos
socioeconómicos (demolição de habitações, proximidade de habitações à via-férrea, atravessamento de
aglomerados urbanos, ruído, vibrações, perda de qualidade de vida, corte e alteração de acessibilidades,
ocupação de terrenos agrícolas e recursos hídricos – afectação de nascentes, poços e furos para abastecimento
doméstico e para rega e lima de campos agrícolas).

Pronunciaram-se desfavoravelmente à Alternativa B2 as seguintes autarquias/entidades/empresas e
cidadãos:
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Autarquias (9): Assembleia Municipal de Vila Verde, Assembleia de Freguesia do Freixo, Juntas de
Freguesia (Arcos, Cabração, Escariz (S. Mamede), Estorãos, Freixo, Seara e Vitorino das Donas).
Entidades (1): Comissão Directiva da Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos.
Empresas (1): Domingos, Arantes e Sousa.
Cidadãos (807): [3 Cidadãos, Arcos 68, Estorãos 188, Gaifar 96 Vilar das Almas 75, Vitorino de Piães 149,
Facha1, Escariz 227 (S. Martinho)].

Os principais impactes negativos identificados prendem-se com aspectos ecológicos (afectação da Paisagem
Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos), Patrimoniais /Turísticos (Quinta da Lage – Aldeias de
Montanha, Candidatura de Ponte de Lima a Património Mundial), Geológico (recursos geológicos e Parque
Mineiro da Cabração) e Hidrogeológicos e socioeconómicos.

Condicionantes, Recomendações Medidas de Minimização propostas:

Alternativas A2 e B2

REN, SA (Já referidas para o sub-troço 1)

Alternativa A2
Devem ser ponderados a proporção e a correcta avaliação dos danos (patrimoniais e não patrimoniais)
causados pela (alegada) expropriação e a justa indemnização que deve ser ajustada e proporcional
aos danos.
A ponderação deve entrar em conta com os seguintes factos:
Local da Habitação.
Falta de outra propriedade para construir habitação.
Inexistência de outro terreno para construir próximo da actual habitação.
Condições da habitação.
Mudanças prejudiciais de residência.
Danos não patrimoniais derivados da naturalidade e apego à freguesia etc.
Solicita-se que a expropriação se limite ao necessário.
Solicita-se a expropriação total de habitações quando situadas muito próximo do traçado uma vez que
os residentes irão perder qualidade de vida (ruído, vibrações, etc.).
Anais
•

Repor furos afectados.

•

Repor canalização das nascentes utilizadas para rega e lima dos campos.

Queijada
Sejam salvaguardadas e implementadas as soluções técnicas nas seguintes situações:
Igreja e espaço envolvente (classificada como imóvel de interesse patrimonial).
Estrutura do cemitério e os lençóis freáticos (km 27+500).
O Túnel de Souto de Rei (km 26+000 a 27+600) deve atender aos inúmeros lençóis freáticos
existentes utilizados para abastecimento das populações e para regadio; alguns agricultores
dependem exclusivamente desta actividade e não podem suportar os custos da rega a partir da
rede pública.
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Reposição dos pavimentos danificados na fase de obra, pela passagem de viaturas e ainda os
danos colaterais em habitações.
Alternativa B2:
Implementar medidas de minimização do ruído.
Repor os caminhos que ligam as povoações às propriedades situadas na encosta da Serra d’ Arga.
Minimizar o impacte visual do traçado na zona da Serra d’Arga.
Seara
A Junta de Freguesia exige em nome dos afectados pela desvalorização das propriedades (cortadas ou
na proximidade do traçado) que sejam indemnizadas pelas perdas e pelos danos permanentes.
A Junta exige que os afectados pelos impactes paisagísticos e sonoros nas habitações junto à
plataforma do traçado sejam indemnizados.
A Junta lutará para que nenhuma habitação fique junto ao viaduto a construir no Tramo B2 ao km
34+500 exigindo a construção de novas casas noutros locais e a devida compensação dos afectados.

Alterações ao Traçado da Alternativa A2 e/ou aos seus restabelecimentos:
De Sul para Norte:

Anais (2 Cidadãos de Anais):
Desvio do traçado para um terreno em Souto de Rei sem habitações minimizando a destruição de
habitações e os impactes na qualidade de vida das populações. Permitiria, ainda, não alterar os acessos
existentes.
Rebordões (Santa Maria):
Cidadão solicita o desvio do traçado cerca do km 29+700 se o traçado interferir com o seu posto de
abastecimento de combustíveis, junto à EN 201.
Rebordões (Souto):
Cidadão solicita a deslocação do traçado 2 ou 3 km para nascente.
Fornelos:
3 Cidadãos e proprietário da Casa da Gaiva - Sugerem a construção de um túnel para o atravessamento de
Fornelos.
Cidadãos residentes na Quinta de Belmonte - Solicitam a passagem da alta velocidade em viaduto neste
local.
Arca:
Túnel de Fornelos (km 31+400 a 32+600):
Rebaixar a cota do túnel 20m evitando a extensão e altura de escavação proposta, evitando a
construção dos muros previstos após o km 35 e o seu impacte paisagístico negativo. Esta cota
permitirá ainda reduzir consideravelmente a dimensão do viaduto a construir entre os km 33+800 e
35+400, reduzindo igualmente o seu impacte paisagístico.
Traçado da LAV entre o Túnel de Fornelos e o km 34+200:
O desvio do traçado ligeiramente para nascente em cerca de 20 a 25m permitirá evitar a demolição
de habitações nas freguesias de Arca e da Ribeira.
O traçado ficará mais rectilíneo e evitará o atravessamento de núcleos habitacionais.
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Restabelecimento A19 – PS 21 (km 33):
Existem alternativas que passam pela melhoria ou prolongamento das vias já existentes com
grandes benefícios na circulação de veículos e pessoas e economia de recursos.
Manter a passagem superior sobre a Linha Ferroviária. Esta passagem deveria ser incluída numa
nova via, mais curta (com cerca de 100m) fazendo a ligação entre o Caminho das Tapadas (no troço
paralelo à A3 e que liga a Sul à EN 307) e o Caminho da Igreja.
Concluir a Sul, a ligação destes Caminhos das Tapadas e da Igreja à EN 307, ou seja, à nova via a
criar com o Restabelecimento A-18.
Torna-se fundamental avaliar no terreno as vias existentes pelo que a Junta de Freguesia
disponibiliza-se para apresentar in loco esta proposta.
Ribeira:
•

A Junta de Freguesia da Ribeira propõe uma alteração do traçado caso se venha a optar pelo corredor
Nascente (A2): melhor avaliação no terreno com a participação da autarquia e rebaixamento da cota do
viaduto do rio Lima em cerca de 20 m.

Cepões:
Alteração do Restabelecimento A21 PS24 (trânsito local) - Realizar o restabelecimento mais a Sul podendo
seguir o traçado original da via já existente, sendo menos prejudicial para a população.

Sub-Troço 3
Pronunciaram-se sobre este sub-troço 3 Juntas de Freguesia (Fontoura, Valença; Mentrestido e Sapardos, Vila
Nova de Cerveira), a empresa ABADA, SA e 111 cidadãos (106 da freguesia de Fontoura, 3 de Cerdal e 2 da
Gandra).

Nos dois concelhos atravessados (Vila Nova de Cerveira e Valença) são identificados um conjunto de impactes
socioeconómicos e de cariz ambiental (recursos hídricos, ecologia). São propostas algumas medidas de
minimização. A alternativa B3 é considerada na maior parte dos pareceres apresentados como a mais favorável.

Condicionantes, Recomendações e Medidas de Minimização:
Vila Nova de Cerveira:
Designar como Túnel de Sapardos os túneis propostos para os Tramos A3 e B3.
Assegurar o restabelecimento da rede viária, nomeadamente o caminho de ligação entre as freguesias
de Sapardos e Mentrestido.
Assegurar os corredores ecológicos interrompidos.
Salvaguardar as medidas de Protecção da Floresta previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta
contra incêndios.
Restabelecer as condições actuais dos solos, garantido a utilização dos bons solos agrícolas afectados
pelas obras evitando a perturbação das actividades agrícolas e florestais.
Assegurar a existência de um interlocutor que receba as sugestões, reclamações observações quer
relativas ao projecto, quer durante a fase de execução.
Clarificar a localização dos depósitos de terras sobrantes. As terras sobrantes não deverão ser
colocadas em locais que prejudiquem o potencial agrícola e silvícola da freguesia.
Equacionar a hipótese de construção de túnel cut&cover entre os km 51+500 e 52+717 na Alternativa
A3 ou 54+000 e 54+654 na alternativa B3, face aos taludes previstos de altura considerável.
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Valença:
Conhecer o desenvolvimento do projecto, de forma a sugerir e a possibilitar a adopção atempada de
medidas minimizadoras de impactes da obra/exploração na freguesia de Fontoura.
Nomeação de um interlocutor da RAVE para o efeito acima referido.
Reposição das redes viárias para que a freguesia não fique tão dividida (Fontoura).
Implementação de medidas de minimização e enquadramento paisagístico.
Indemnização pelos impactes causados.

Sub-Troço 4
Neste sub-troço participaram na consulta pública a Junta de Freguesia de Ganfei, a Associação de Moradores da
Seara (freguesias de Valença, Cristelo, Côvo e Ganfei), 9 cidadãos e a empresa Kiwi 1000.

Os impactes socioeconómicos negativos identificados e a sua significância levam a que sejam propostas
alterações de traçado.

Propõe-se que o traçado seja ligeiramente desviado nos últimos quilómetros (entre o km 65 e 67) entre a
Estação de Gandra e a ligação a Espanha com a realização de túneis mineiros e viadutos como medidas
minimizadoras (Junta de Freguesia de Ganfei e Associação de Moradores da Seara), nomeadamente (a divisão
em troços encontra-se representada no parecer desta Associação incluído no Volume III do Relatório da
Consulta Pública):
Troço 1 – desvio do traçado da Alternativa A4 para Este, passando a Nascente do actual Posto de
Distribuição do Gás Natural, mantendo a mesma distância proposta pela RAVE (50m) e o Mosteiro do
Salvador de Ganfei. Seguindo em viaduto até ao traçado Espanhol.
Troço 2 – Desvio para Este para poupar todas as habitações referenciadas (Rua da Seara e Azenhas).
Propõe-se um pequeno túnel mineiro entre o cruzamento das Azenhas e Oliveira da Mosca.
Troço 3 – Desvio a Oeste de forma a que o traçado seja o mais recto possível entre a Estação e o desvio
na Seara, Azenhas.
Troço 4 – Ligação com a Estação - Desvio do traçado 200m para Este onde há uma cota superior e solo
rural minimizando impactes nas zonas habitacionais e diminuindo os custos com expropriações. Traçado
em túnel mineiro entre 1,5 km depois da Estação até ao viaduto sobre o Rio Minho, numa extensão de
1000 m.

Nos dois pareceres que optaram por uma das alternativas (Junta de Freguesia de Ganfei e Kiwi 1000) a solução
escolhida foi a B4.

Comentários da CA:

Em síntese, no que concerne aos Recursos Hídricos Subterrâneos, as questões levantadas no âmbito da
Consulta Pública, resumem-se a:
Situações de pontos de água que não foram considerados no EIA – assim deverá proceder-se à sua
inventariação, caso se verifique estarem em locais sensíveis do ponto de vista hidrogeológico, o que se
encontra acautelado no ponto 12 deste Parecer.
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Situações de impactes potenciais sobre os recursos hídricos subterrâneos (afectação da recarga,
interferência com o fluxo, aumento da vulnerabilidade, etc.) – o que será avaliado em fase de PE, depois
de serem estudadas as condições hidrologeológicas locais de cada uma dessas situações, o que se
encontra acautelado no ponto 12 deste Parecer.

No que concerne aos Recursos Hídricos Superficiais, as questões levantadas no âmbito da Consulta Pública,
também, se encontram acauteladas no EIA e neste Parecer.

No que concerne aos Aspectos Ecológicos, as questões levantadas focam-se no pronunciamento desfavorável
ao Tramo B2 face aos impactes sobre a Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e de S. Pedro de Arcos,
expresso pela respectiva Comissão Directiva, e na necessidade de assegurar o restabelecimento de corredores
ecológicos no concelho de Vila Nova de Cerveira.

Conforme já referido no factor Sistemas Ecológicos, os impactes negativos sobre os valores naturais associados
à referida Paisagem Protegida, e também à Serra d’Arga determinaram que fosse emitido parecer desfavorável
ao Tramo em causa.

Relativamente aos corredores ecológicos, a questão apresentada encontra-se salvaguardada, nomeadamente,
quando se propõe a ripagem do traçado e o aumento da extensão do viaduto do “rio Coura”, de forma a
salvaguardar o corredor ecológico associado a este rio e demarcado no PROF do Alto Minho.

A preocupação expressa é ainda assegurada quando é exigida a inclusão no Projecto de Execução de um
conjunto de medidas específicas ao nível, nomeadamente, da minimização da colisão da fauna voadora, das
passagens para a fauna terrestre e morcegos e do aumento da eficácia da utilização da área debaixo dos
viadutos pela fauna terrestres e morcegos.

Assim e tendo em conta os pareceres recebidos no âmbito da consulta pública efectuada, considera-se que as
preocupações e sugestões (alterações de projecto, estudos e medidas de minimização/compensação)
apresentadas, deverão ser adequadamente analisados no RECAPE a apresentar, devendo neste documento
demonstrar-se como foram contemplados/integrados no Projecto de Execução a desenvolver (quer ao nível do
Projecto de Execução, quer como Medidas de Minimização/Compensação). Sempre que não seja possível
satisfazer alguma das pretensões manifestadas deverá no RECAPE ser apresentada a respectiva justificação.
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9. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

De acordo com a apreciação efectuada pelas entidades que constituíram a CA, os factores ambientais Qualidade
do Ar, Vibrações, Recursos Hídricos Superficiais, Uso do Solo e Ordenamento do Território, não se consideraram
relevantes na selecção de alternativas. Nomeadamente porque, para a generalidade destes factores ambientais,
não se identificaram impactes negativos significativos em nenhuma das alternativas que permitisse a sua
diferenciação, à excepção dos factores Uso do Solo e do Ordenamento do Território, onde se identificaram
impactes negativos significativos mas que variam de acordo com a Condicionante/Classe de Uso em causa o
que também não permite, na globalidade do respectivo factor ambiental, efectuar uma distinção entre as várias
alternativas.

Para os restantes factores ambientais importa, também, salientar que houve situações pontuais em que não foi
possível para todos os Tramos diferenciar as alternativas.

Assim e, de acordo com a apreciação específica dos vários factores ambientais efectuada, bem como
ponderados os contributos dos Pareceres Externos solicitados e os resultados da Consulta Pública efectuada,
apresentam-se dois Quadros síntese, no primeiro onde se identificam para os vários factores ambientais e para
a consulta pública as Alternativas menos desfavoráveis, por Tramo, e no segundo onde se mencionam as
Alternativas, por Tramo, escolhidas nos Pareceres Externos solicitados (Câmaras Municipais afectadas e as
entidades que emitiram parecer sobre as alternativas).

Geologia

Sistemas

Recursos

Geomorfologia

Ecológicos

Hídricos

Ruído

Solo

Sócio-

Paisagem

Património

Consulta
Pública

Economia

Subterrâneos

Tramo 1

A1

A1 ou B1

Tramo 2

A2

A2

Tramo 3

A3

B3

Tramo 4

A4 ou B4

B4

A4 ou B4

Entidades Externas
Câmara Municipal de Braga

B1

A1 e B1

A1

A1

B2

B2

A2

B2

A3

B3

B3

B3

A4 ou B4

B4

B4

A1

A1 ou B1

A1 ou B1

A2 ou B2

A2

A2

B3

A3 ou B3

B3

B4

B4

A4 ou B4

Decisão sobre as Alternativas
Parecer favorável ao projecto. A1 ou B1 – Trecho comum.

(Tramo 1)
Câmara Municipal de Vila

As duas alternativas são negativas, mas a que menor impacte apresenta é a Alternativa A.

Verde
(Tramo 1 e Tramo 2)
Câmara Municipal de Ponte

Não escolhe referindo que todas são negativas.

de Lima
(Tramo 2)
Câmara Municipal de

Alternativa B2 e B3 (apenas 1km de trecho comum) são menos negativas.

Paredes de Coura
(Tramo 2 e Tramo 3 apenas 1km de trecho
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comum)
Câmara Municipal de Vila

Alternativa B3 é a mais favorável face à maior extensão do túnel mineiro.

Nova de Cerveira
(Tramo 3)
Câmara Municipal de

Não selecciona uma alternativa.

Valença
(Tramo 3, Tramo 4)
DGADR

Alternativa A2 a mais favorável

INIR

Alternativa B2 a mais desfavorável

Face à sensibilidade da zona atravessada e às características do projecto, consideraram-se determinantes para
a

aprovação

e

selecção

das

várias

soluções

de

traçados

os

factores

ambientais:

Tramo1

-

Geologia/Geomorfologia, Recursos Hídricos Subterrâneos, Solos, Sócio-Economia e Paisagem; Tramo 2 Geologia/Geomorfologia, Sistemas Ecológicos, Recursos Hídricos Subterrâneos, Ruído, Solo, Paisagem e
Património, Tramo 3 – Geologia/Geomorfologia, Sistemas Ecológicos, Recursos Hídricos Subterrâneos, Ruído,
Paisagem e Tramo 4 – Sistemas Ecológicos, Solo, Sócio-Economia, Paisagem e Património.

Assim, de acordo com os Quadros síntese acima apresentados e tendo em conta os factores ambientais
determinantes para cada Tramo determinou-se a Solução menos desfavorável, sendo que se considerou:
Para o Tramo 1 - a solução menos desfavorável a Alternativa A1, dadas as menores escavações e
menor afectação de aglomerados, tendo em conta o conjunto das diferentes variáveis analisadas,
designadamente, aglomerados atravessados, proximidade a aglomerados e aglomerados na faixa de 50m.
Para o Tramo 2 - a solução menos desfavorável a Alternativa A2, uma vez que para o factor ambiental
Sistemas Ecológicos e Património foi emitido parecer desfavorável ao Tramo B2, uma vez que, e no que diz
respeito ao primeiro factor referido, são afectados de forma significativa e negativamente, importantes
valores de fauna e flora, afectada proporcionalmente maior área de áreas nucleares e de continuidade da
Rede Fundamental de Conservação da Natureza, nomeadamente, a Paisagem Protegida das Lagos de
Bertiandos e de S. Pedro de Arcos, com o estatuto igualmente de Sítio RAMSAR – Zona Húmida de
Importância Internacional, bem como este Tramo implicar uma maior fragmentação do território, em
particular do SIC Rio Lima; e, ao nível do Património, por se verificar a afectação quer de valores
patrimoniais reconhecidos mediante a dotação de uma servidão de natureza cultural (classificados e em
vias de classificação) quer do seu enquadramento, nomeadamente a Quinta e Casa da Laje e Quinta dos
Pentieiros e Castro do Cresto. Em termos da Geologia é a que melhor preserva os recursos existentes e a
que tem uma menor extensão, em ternos do Solo é a que menores impactes provoca nas áreas de RAN,
Regadios e atravessamento de vales, foi também em termos de consulta pública a preferida.
Para o Tramo 3 - a solução menos desfavorável a Alternativa B3, pela menor afectação de espécies da
fauna e de áreas de continuidade da Rede Fundamental de Conservação da Natureza, pela menor
ocupação directa e irreversível de solos pela plataforma e taludes da via, menor ocupação de solos
classificados como RAN e menor atravessamento de vales e regadios, potenciando uma melhor
preservação do potencial edáfico dos solos e pela menor afectação directa de habitações e porque se
desenvolve na proximidade de um menor número de aglomerados populacionais.
Para o Tramo 4 - a solução menos desfavorável a Alternativa B4, dado o maior afastamento da zona de
enquadramento visual do Convento de Ganfei, sendo a Igreja do Convento de Ganfei Classificada como IIP
- Imóvel de Interesse Público, pelo Decreto n.º 44 075, DG n.º 281, de 05-12-1961 (claustro e elementos
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da cerca), pela menor intersecção do SIC Rio Minho e menor afectação de áreas de continuidade da Rede
Fundamental de Conservação da Natureza e de habitats (ambos os aspectos derivados do facto de se
desenvolver com um traçado mais perpendicular ao rio Minho), com menor ocupação de solos de vale,
designadamente de área objecto de emparcelamento na Veiga de Ganfei.

Assim, e no seguimento do Quadro anterior apresenta-se, de seguida, as Soluções menos desfavoráveis, para a
totalidade do traçado, para os vários factores ambientais:

Geologia

Sistemas

Recursos

Geomorfolo

Ecológicos

Hídricos

gia
1,

Solos

Sócio-

Paisagem

Património

CP

economia

Subterrâneos

Soluções

Solução

menos

A1+A2+A3+A4

desfavoráveis /B4

Ruído

9

Soluções 12,

Soluções 6, 14

Soluções 2, 5, Soluções 9, Solução 13

Soluções 12, 13

16

B1+B2+A3+A4

10 e 13

A1+A2/B2+B3+B4 16

A1/B1+A2+B3

/B4

+B4

12

A1+B2+B3+B4

Soluções 9, 12, 15,

Soluções 4, 8,
12, 16

A1/B1+B2+B

(A1+A2+A

A1/B1+A2+A3/B3+

A1/B1+A2+B3

3+A4/B4

3/B3+B4)

B4

+A4/B4

Soluções

Soluções 2, 3,

Soluções 2, 3, 5,

Desfavoráveis

5, 6, 10, 11,

6, 10, 11, 13, 14

13, 14
consequência do
consequência

parecer

do parecer

Desfavorável

Desfavorável

Alternativa B2

à

à Alternativa
B2

Desta forma, considera-se que a Solução ambientalmente menos desfavorável, tendo em consideração a
apreciação específica dos factores ambientais determinantes, os resultados da consulta pública e os pareceres
solicitados às entidades externas é a Solução 12, que corresponde à seguinte conjugação de Alternativas:
A1+A2+B3+B4.
Saliente-se que é emitido Parecer desfavorável às Soluções que incluem o Tramo B2, nomeadamente às
Soluções: 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13 e 14.
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10. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO ESPANHOL

Relativamente aos impactes cumulativos com o traçado do lado espanhol, apresentam-se de seguida as
principais conclusões do documento conjunto Portugal/Espanha.

As soluções de atravessamento, na “Nota Técnica”, são identificadas como Alternativa 1 e Alternativa 2,
correspondendo no EIA em avaliação às Alternativas B4 e A4, respectivamente.

Neste documento, concluiu-se relativamente à análise ambiental das alternativas propostas em território
Português que ambas as soluções de atravessamento do rio Minho são viáveis ambientalmente, uma vez que se
procurou antecipadamente que o atravessamento fosse efectuado numa zona com menores implicações
ambientais. Considerou-se, também, importante enfatizar que a avaliação ambiental não se esgota no presente
documento, antes deverá o mesmo ser entendido como um passo decisivo na condução ambiental de um
empreendimento (dado que sustenta o processo de AIA), que constituí ele próprio um elemento relevante nas
estratégias nacional e europeia de ambiente e de ordenamento do território evidenciando-se, no caso em
apreço, a particularidade de atender à avaliação transfronteiriça.

Relativamente à análise ambiental das alternativas propostas em território Espanhol, conclui-se que a avaliação
efectuada evidencia que a solução de traçado em viaduto de grande extensão permite salvaguardar a totalidade
das zonas de maior valor e sensibilidade e evita ou minimiza os principais impactes que derivariam do traçado
em aterro pela ocupação dos terrenos de forma permanente e pelo efeito barreira que ocasionariam.

São assim minimizados os impactes sobre os espaços protegidos de interesse natural e sobre os habitats
naturais de interesse comunitário considerados de especial relevância e os impactes provocados sobre os solos,
vegetação, fauna e produtividade agrária, já que se evita que estes impactes tenham um carácter permanente.
Os impactes ambientais que não podem ser evitados com a execução do traçado em viaduto resultam
fundamentalmente das obras de execução da estrutura e são de carácter temporário. Estes efeitos podem ser
reduzidos ou corrigidos através da aplicação das correspondentes medidas protectoras e correctivas,
incorporadas através da concepção da estrutura do viaduto e dos seus procedimentos de execução.

Atendendo a estas observações considerou-se que as actuações projectadas não provocam impactes que
possam afectar a integridade dos espaços da Rede Natura 2000.

Fora do âmbito do atravessamento em viaduto, os impactes mais significativos são os provocados sobre a
geomorfologia e a paisagem, nos troços onde se encontram os taludes de maior altura.

Destaca-se a elevada extensão de traçado em que se produz impacte significativo ao nível do ruído devido à
presença de núcleos de população próximos, espaços de interesse natural e habitats, para os quais a
minimização se prevê ser efectuada através da adopção de barreiras acústicas e medidas de concepção da linha
de caminho de ferro.
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No que se refere à comparação entre as alternativas apresentadas, destaca-se a Alternativa 2 como mais
favorável do ponto de vista ambiental relativamente à Alternativa 1 em todos os factores considerados à
excepção da produtividade agrária, para a qual a Alternativa 1 é mais favorável.

Quanto à viabilidade ambiental das intervenções projectadas, considerou-se que o processo seguido, em ligação
com o desenvolvimento geral do projecto, permitiu incorporar no planeamento e dimensionamento do traçado,
a consideração dos aspectos ambientais que condicionam a ocorrência dos impactes ambientais mais
significativos e de mais difícil correcção, que são os que definitivamente determinam a viabilidade ambiental das
intervenções projectadas.

Partindo desta base, na avaliação dos impactes ambientais das alternativas propostas no Estudo Informativo,
identificaram-se e avaliaram-se os impactes nos níveis estabelecidos no Real Decreto 1131/1988 (impactes

positivos, compatíveis, moderados, severos e críticos), que na sua definição implicam a consideração da
viabilidade ambiental das intervenções. Neste sentido, não se identificaram troços com impactes avaliados como

críticos que poderiam questionar a viabilidade ambiental do traçado, pelo que a importância da afectação
ambiental ocasionada pode interpretar-se através das estimativas efectuadas correspondentes aos níveis de
impacte severos ou moderados, para cuja correcção ou prevenção se adoptaram medidas que reduzem o grau
de afectação, de maneira a que as intervenções se possam considerar viáveis do ponto de vista ambiental.

Por último, conclui-se na “Nota Técnica” que, no que se refere às duas Alternativas propostas, ambas se
revelam com exequíveis do lado Português, enquanto a Alternativa 2 resulta como a preferível do Estudo
Informativo por parte de Espanha, pelo que este documento propõe de forma conjunta a escolha da Alternativa
2 como a Solução mais favorável. Saliente-se que a Alternativa 2 corresponde à Alternativa A 4, do projecto em
avaliação.

Tal como referido no ponto 2 deste Parecer, no âmbito dos impactes transfronteiriços, foi efectuada consulta ao
Estado Espanhol. Assim, a 10 de Dezembro de 2009 a Embaixada de Portugal consultou Espanha acerca da
intenção deste país participar na Consulta Pública do projecto de Ligação de Alta Velocidade entre Porto e Vigo
– Lote 1B – Braga/Valença. A 11 de Janeiro de 2010 o Estado Espanhol deu a conhecer a sua intenção de
participar neste procedimento, tendo o respectivo contributo sido recebido na APA, no dia 4 de Junho de 2010.

Da consulta realizada resultou um único parecer apresentado pela Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación

Ambiental de la Xunta de Galicia.
Este Parecer não se pronuncia sobre as duas alternativas em apreciação para a travessia do Rio Minho
(Alternativas A e B do Subtroço 4), apresentando apenas um conjunto de condicionantes e recomendações a
ter em conta:
Incluir inventários exaustivos da fauna e vegetação da zona, indicando as espécies protegidas presentes.
Definir especificamente as medidas de minimização e de salvaguarda propostas com o objectivo de evitar a
afectação dos Sítios de Interesse Comunitário “Gándaras de Budiño” e “Baixo Miño”.

Referem as seguintes recomendações:
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Conseguir um balanço de terras equilibrado para, sempre que possível, evitar o recurso a zonas de
empréstimo e de depósito, as quais devem ser objecto de avaliação de impacte ambiental.
Reduzir ao mínimo a afectação da rede hidrográfica existente.
Evitar, sempre que possível, na construção de viadutos, a colocação de pilares no leito do rio e localizar os
pilares dos viadutos o mais afastado possível dos leitos das linhas de água.
Prever medidas de salvaguarda do património e dos vestígios arqueológicos, de acordo com as indicações
das autoridades competentes na área da conservação do Património Cultural.

A Dirección General de Calidad Y Evaluación Ambiental salienta a necessidade de avaliar, posteriormente, o
projecto de construção da ponte internacional que ligará os traçados da via-férrea a cada um dos lados da
fronteira.

Considera, também, insuficiente a informação disponibilizada relativa ao atravessamento do Rio Minho, no
entanto, o documento (Apêndice1 - Estudo de Impacte Ambiental Documento conjunto Espanha – Portugal.
Travessia do Rio Minho) refere que a ponte sobre o Rio Minho será objecto dum projecto internacional posterior
que deverá identificar e estudar os impactes ambientais previsíveis.

Outro aspecto que importa referir, é o facto de a 1 de Fevereiro de 2010, o Ministério de Fomento de Espanha
ter remetido o “Estudio Informativo del Proyecto del Eje Atántico de Alta Velocidad Tramo Frontera Portuguesa-

Prriño. Fase 1/5000”, tendo, de acordo com o art. 35.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, a Agência
Portuguesa do Ambiente desencadeado um procedimento de participação do público, divulgando a informação
recebida ao público e a autoridades a quem o projecto pudesse interessar.

Os documentos, que apresentam uma síntese das características mais significativas do projecto, estiveram
disponíveis para consulta durante 20 dias úteis de 14 de Abril a 11 de Maio de 2010, nos seguintes Locais:
Agência Portuguesa do Ambiente; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; Câmara
Municipal de Valença; e na AIA Digital em www.apambiente.pt.

Durante o período referido, foi recebida uma exposição do Instituto da Conservação da Natureza e da
Biodiversidade o qual salientava o seguinte:

em território português, as alternativas em análise são pouco contrastantes; pese embora esse facto, a
alternativa FP1 (que corresponde a Alternativa B4 do EIA em avaliação neste Parecer) tem ligeiramente
menor impacte negativo, ao nível da afectação do SIC Rio Minho e de habitats naturais, pelo facto de se
desenvolver com um traçado mais perpendicular ao rio referido;
sem prejuízo do atrás referido, o troço de qualquer uma das alternativas incluído em Rede Natura 2000,
pelo facto de se desenvolver em viaduto, associado a medidas de minimização, não só na fase de
construção, mas também na de exploração, deverá permitir a salvaguarda do ecossistema ribeirinho e,
consequentemente, dos valores naturais que justificaram a classificação do SIC em causa;
em conformidade com o exposto anteriormente, sem prejuízo dos pareceres das outras entidades da
Comissão de Avaliação, de acordo com art. 35º do DL n.º 69/2000 de 3 de Maio, alterado e republicado
pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro, o ICNB pronuncia-se favoravelmente à alternativa FP1.
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11.CONCLUSÕES

Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº
197/2005, de 8 de Novembro, e à Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, a Rede Ferroviária Nacional - REFER, EP,
apresentou, na qualidade de entidade com competência para a autorização do projecto, a 18 de Maio de 2009,
à Agência Portuguesa do Ambiente, para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, o Estudo de
Impacte Ambiental do Estudo Prévio da “Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo, Lote 1B –
Troço Braga/Valença”. Este procedimento de AIA surge no seguimento do processo anterior (AIA nº 2031) em
que o EIA foi declarado Desconforme.

O projecto enquadra-se na alínea a) do nº 7, do Anexo I da referida legislação. O proponente do projecto é a
RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA.

O traçado em avaliação corresponde ao Lote 1B da Linha de Alta Velocidade entre Porto e Vigo, nomeadamente
ao troço entre Braga e Valença, iniciando-se entre a zona de Tadim (Braga), no actual ramal de Braga, onde se
irá articular com o Lote 1A também do Eixo Porto-Vigo, ainda não sujeito a AIA, e terminará no rio Minho, no
concelho de Valença, em articulação com o corredor aprovado em território Espanhol para o trecho

Guillarey/Frontera Portuguesa de articulação internacional do Eixo Porto-Vigo.
A articulação dos dois projectos foi promovida entre a RAVE e o Ministério do Fomento Espanhol, tendo os
projectistas desenvolvido conjuntamente a ligação final dos dois traçados.

O proponente integra por sua vez a AVEP - Alta Velocidade Espanha/Portugal (Agrupamento Europeu de
Interesse Económico) que, conjuntamente com a sua congénere espanhola, a ADIF, têm a incumbência da
gestão da rede de alta velocidade em cada um dos países ibéricos.

Os antecedentes deste projecto encontram-se descritos no ponto 2 deste Parecer, no entanto referem-se, de
seguida, os aspectos mais relevantes, os quais correspondem à informação incluída no EIA.

No âmbito do Estudo Prévio dos Lotes 1A e 1B no final de 2004, dando sequência aos estudos de viabilidade
técnica, a RAVE deu início ao desenvolvimento dos Estudos Prévios e de Impacte Ambiental dos troços em que
subdividiu a ligação Porto-Vigo: Aeroporto Francisco Sá Carneiro-Braga/Barcelos (Lote 1A) e Braga/BarcelosValença (Lote 1B). No entanto, estes estudos não chegaram a ser sujeitos a um Processo de Avaliação de
Impacte Ambiental, uma vez que se alteraram as directrizes inicialmente previstas, consubstanciadas nas
Orientações para o Sector Ferroviário (MOPTC, 2006) que, ao determinarem a concretização do eixo Porto –
Vigo, incluindo um novo troço a construir de raiz de Braga até Valença, levaram ao abandono das soluções que
passariam por Barcelos. De salientar que os valores de procura, para a localização da estação intermédia em
Braga, de acordo com o referido no estudo, teriam uma procura superior em cerca de 30% à localização em
Barcelos ou na posição intermédia entre Braga e Barcelos.

Esta alteração das premissas dos estudos implicou a necessidade de realizar estudos complementares.
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Assim, decorrendo da tomada de decisão de adopção de uma linha de alta velocidade para tráfego misto que
garantisse o tempo mínimo fixado para a ligação directa entre Porto e Vigo em cerca de 60 minutos, que
contemplasse uma futura Estação Alta Velocidade em Braga e em Valença, a articulação com a Plataforma
Logística de Valença e o faseamento construtivo estabelecido entre os dois troços da ligação Porto-Vigo, foram
desenvolvidos pela RAVE estudos, à escala 1:25.000, com o objectivo de seleccionar os corredores ferroviários
de Alta Velocidade que deveriam ser aprofundados na fase posterior de Estudo Prévio (à escala de trabalho
1:5.000).

No âmbito da Nota Técnica de Selecção de Corredores (NTSC), foram, ainda, efectuadas várias análises
preliminares relativamente aos seguintes aspectos:
Estudos de diferentes localizações para a Estação AV de Braga.
Análise de corredores variantes na zona inicial do traçado, após o Aeroporto Sá Carneiro, compatíveis com
os corredores base, no sentido de mitigar o mais possível o impacte ao nível da ocupação urbana nessa
zona, muito densa.
Diversas soluções para a articulação entre a Estação de Braga e o Ramal de Braga, face, principalmente, ao
faseamento construtivo.
Implementação da Estação AV de Valença onde foram ensaiados diferentes corredores na zona de Valença,
com o objectivo de optimizar o traçado face às diferentes condicionantes e objectivos aí existentes,
nomeadamente a Plataforma Logística de Valença, a Zona Industrial de Valença e a ligação ao traçado
Espanhol.

Neste seguimento, o ponto inicial para o Lote 1B, em vez de se iniciar na estação AV de Braga, foi deslocado
cerca de 7km, até se articular com o ramal de Braga (o que se fará nas proximidades de Tadim, a norte da
estação de Nine). Este ponto foi assim estabelecido uma vez que foi assumido pelo MOPTC (Orientações
Estratégicas. Sector Ferroviário. MOPTC-SET. Outubro 2006) que os dois troços (Lotes 1A e 1B) teriam prazos
de execução distintos, assumindo-se como prioritário o troço entre Braga e Valença (Lote 1B). Neste sentido, foi
estudada a articulação da rede convencional com a rede de alta velocidade, impedindo que se viesse a verificar
uma descontinuidade, conseguindo-se que, numa primeira fase, os comboios saiam da estação da Campanhã e
se articulem com a futura rede de alta velocidade, a norte da estação de Nine, através da colocação de
intercambiadores na linha e do recurso a material circulante de eixo variável.

A solução adoptada na NTSC e que foi posteriormente viabilizada a uma escala 1:5000, no presente Estudo
Prévio, convergiu para uma localização para a estação de alta velocidade de Braga distando cerca de 1,5 km da
actual estação convencional, sem restrições relativamente à generalidade dos requisitos técnicos exigidos para
esta linha mista de alta velocidade, permitindo a articulação com a rede rodoviária, situando-se esta muito
perto de várias vias de alta capacidade (A3/IP1, A11/IC14, A11/IP9...) podendo-se estabelecer, com muita
facilidade, uma ligação rápida com cidades como Guimarães, Barcelos ou Santo Tirso. Ao nível local esta
solução permite uma articulação privilegiada com uma circular prevista já pela Câmara Municipal de Braga no
seu PDM e por último, a articulação entre a estação preconizada e o Ramal de Braga e o consequente
atravessamento do vale do Cávado são assegurados, mantendo-se a generalidade dos parâmetros geométricos
associados a esta linha de alta velocidade.
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Os estudos elaborados no âmbito da NTSC permitiram concluir que os corredores estudados cumprem e dão
resposta às restrições e objectivos de base, nomeadamente o tempo máximo de percurso de 60 minutos e o
faseamento construtivo previsto, assim como potenciam a introdução de futuras zonas de estação, articulação
com plataformas logísticas (caso de Valença) ou de articulação com a rede convencional (ramal de Braga).

Em termos de objectivo e justificação do projecto, no EIA, o Lote 1B, por se inserir no eixo Porto-Vigo da Rede
Nacional de Alta Velocidade, é enquadrado num âmbito mais vasto de abordagem, nomeadamente no âmbito
da Politica de Transportes Europeia e Nacional. É também enquadrado nalguns dos Instrumentos de Política
Nacional, os quais se descrevem sumariamente no ponto 2 deste Parecer, identificando-se em que medida
influenciam as orientações estratégicas para o Sector Ferroviário Nacional.

A natureza estruturante e mobilizadora desta infra-estrutura representa benefícios para Portugal ao nível da
rede transeuropeia, atendendo a que permite completar o eixo atlântico e assumindo um papel fundamental no
desenvolvimento económico e social de Portugal, tanto no transporte de passageiros como de mercadorias,
além de potenciar o papel dos portos portugueses no espaço ibérico. Efectivamente os grandes objectivos da
Ligação Porto-Vigo em Portugal passam pela:
Materialização do Eixo Atlântico de Alta Velocidade (Lisboa-Porto-Vigo-A Coruña), potenciando a mobilidade
e o desenvolvimento económico da região Norte de Portugal.
Melhoria das ligações internas, incluindo soluções que passem por Braga.
Garantia do posicionamento estratégico do Aeroporto Sá Carneiro como principal plataforma aeroportuária
do Norte Peninsular.
Garantia da articulação com a futura Plataforma Logística de Valença, por possibilitar a articulação com a
rede Ferroviária Convencional em particular no Porto, em Campanhã, em Braga e em Valença.
Garantia de tempos de deslocação competitivos, face ao transporte rodoviário entre Porto e Vigo e entre
Porto e A Coruña.

Os compromissos do Governo no que respeita à Alta Velocidade foram tornados públicos a 13 de Dezembro de
2005, aquando da apresentação pública do Projecto de Alta Velocidade, tendo ficado definidas as Orientações

para a concretização da rede de alta velocidade em Portugal, entre as quais se incluía a ligação Porto – Vigo.
Assim, e de acordo com o EIA, a ligação Porto - Vigo, deverá ser concluída até ao final do ano 2013 e será
concebida para uma utilização mista, apta para o transporte de passageiros e de mercadorias, em bitola
europeia, tendo em vista o reforço do papel de Portugal nas grandes cadeias de transporte de mercadorias que
ligam a Europa aos restantes continentes, pois assegura a ligação entre a zona norte de Portugal com Espanha
e de ambas com a Europa, esperando-se igualmente que aumente a eficiência do sistema de transportes na
zona norte.

No caso desta ligação Porto - Vigo estão previstas estações em território Português, no Porto (Campanhã), no
Aeroporto Sá Carneiro, em Braga e Valença.

O traçado previsto para a Alta Velocidade no troço Braga - Valença, permite, numa estratégia de coesão da
rede, a articulação, com a plataforma logística multimodal (rodo-ferroviária) prevista de Valença (Plataforma
transfronteiriça). Esta plataforma de média dimensão, localizada na proximidade da Estação de Valença, deverá
servir de apoio à Região Norte e ao Sul da Galiza, procurando dinamizar a actividade económica do Minho,
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através da captação de investimento português e galego e da dinamização da indústria local, facilitando a
distribuição da sua produção bem como alargar o hinterland do Porto de Leixões a toda a região Nordeste da
Península Ibérica e contribuir para reordenar plataformas e tráfegos da região através do potenciamento do
modo ferroviário.

Tendo por objectivo assegurar a ligação nacional Porto – Valença, no final de 2013, em estrito cumprimento
com os compromissos assumidos com Espanha para a continuidade do serviço até Vigo, a execução deste eixo
foi planeada em duas fases, de acordo com o definido nas Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário
(MOPTC, 2006):
A concretização do eixo Porto – Vigo, será assegurada, numa primeira fase, pela actual infra-estrutura
ferroviária convencional Porto – Nine – Braga, valorizada por intervenções a empreender no troço Contumil
– Ermesinde e em Trofa e completada por um novo troço a construir de raiz de Braga até Valença.
Este novo troço Braga – Valença será executado com travessas polivalentes acautelando a posterior
mudança de bitola que venha a ser decidida realizar com as autoridades espanholas.
Em momento posterior, numa segunda fase, será concretizado o novo traçado entre Porto (Aeroporto Sá
Carneiro) e Braga – cuja reserva do espaço canal estará garantida.

A opção pelo faseamento construtivo implicou que seja apenas considerada uma solução para a articulação
entre o Ramal de Braga e a futura Estação de alta velocidade em Braga, de modo a garantir-se a continuidade
da circulação entre o Porto e Valença.

Assim e de acordo com o EIA e de acordo com o atrás referido, apresentam-se de seguida os pressupostos
de base deste Estudo Prévio sobre os quais se desenvolveu o projecto e que reflectem, a par da necessidade
de cumprimento de parâmetros técnicos rigorosos e restritivos de desenvolvimento do projecto, as
condicionantes impostas ao desenvolvimento dos traçados:
Plataforma com via dupla electrificada.
Tráfego misto.
Bitola europeia (UIC), embora numa fase inicial possa ser em bitola ibérica com travessa polivalente e
entre eixos de via de 5,0 m.
Velocidade máxima de projecto de 250 km/h, de forma a permitir um tempo de percurso, na ligação
directa entre Porto e Vigo, de 60 minutos. Adopção dos parâmetros geométricos em planta e perfil
definidos pela RAVE para tráfego misto.
Ligação às soluções que se venham a equacionar para o Lote antecedente (Lote 1A) num ponto único com
coordenadas definidas.
Início do traçado no ramal de Braga (próximo do apeadeiro de Tadim) assegurando numa primeira fase
construtiva, através da rede convencional, os serviços Porto-Braga-Valença-Vigo e a desejável articulação
com a rede convencional (Ramal de Braga).
Assegurar que a presente linha de alta velocidade, a sul da futura estação de Braga, seja compatível com
uma segunda fase construtiva, ou seja, aquando da implementação de uma linha de alta velocidade
totalmente nova entre o Porto (Aeroporto Francisco Sá Carneiro) e Braga.
Articulação do traçado em território português com o traçado em território Espanhol, havendo a
preocupação de garantir o corredor de passagem na fronteira de acordo com os estudos de viabilidade
(Memória Resumo).
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Ligação às Soluções do Lote transfronteiriço desenvolvido em Espanha, em dois pontos, viabilizando a
respectiva articulação com o corredor definido no “Estudio Informativo” (Nota Técnica do Rio Minho).
Articulação com os troços antecedente (Lote 1A) permitindo assegurar a continuidade da linha de Sul para
Norte.
Definição de estações na zona de influência de Braga e Valença (determinando extensões rectas de cerca
de 1 000m e com pendente máxima de 2‰).
Desejável articulação da Estação AV de Valença com a futura Plataforma Logística de Valença.
Localização de um PUEC a norte do Rio Lima.
Para além das características do território, e de diversas condicionantes ambientais identificadas,
preocupação de minimização das afectações sociais (núcleos/aglomerados urbanos).
Minimização de impactes em áreas de conservação da natureza, impondo passagem pelo limite exterior da
Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e de São Pedro de Arcos e minimização das afectações dos
Sítios do Rio Lima e Rio Minho.

Face ao atrás exposto, importa salientar o facto de em todo o processo que antecedeu a definição de traçados,
o qual resultou na apresentação das Alternativas A e B do Estudo Prévio em avaliação, se ter tido como
pressuposto de base o facto de a LAV ter sido planeada para tráfego misto. Este aspecto pelas condicionantes
que impõe quer ao nível das características técnicas da via quer da sua inserção no território foi determinante
para a selecção dos traçados das alternativas em avaliação, pelo que qualquer alteração do mesmo poderá
implicar uma nova AIA, se daí resultarem alterações nas referidas condicionantes.

Quanto ao Estudo Prévio em avaliação, do estudo das alternativas acima descrito resultaram dois traçados – a
que correspondem as Alternativas A e B - ambas com origem comum, no actual ramal de Braga e com
extensões que variam entre 68,574 km e 71,477 km. A alternativa A corresponde ao corredor nascente,
desenvolvendo-se, genericamente, ao longo do corredor da Auto-Estrada A3, atravessando o rio Lima próximo
da travessia daquela auto-estrada. O corredor poente, Alternativa B, desenvolve-se em áreas orograficamente
mais favoráveis, contornando o aglomerado da Correlhã, por Poente.

As Alternativas A e B coincidem nos pontos iniciais em planta, perfil e terminam em dois pontos distintos junto
à fronteira portuguesa. Estes pontos encontram-se compatibilizados com o final e o início dos traçados dos lotes
adjacentes (Lote 1A entre Porto e Braga e Eixo Atlântico de Alta Velocidade – Tramo Fronteira Portuguesa-

Porrinõ).
Tendo em consideração os pontos de interligação intermédios cada Alternativa divide-se em quatro Tramos
independentes:
No Tramo 1, as alternativas são coincidentes até ao limite Norte da várzea do Cávado, após a qual a
Alternativa A segue um pouco mais a Oeste do que a Alternativa B, até junto a Parada de Gatim.
No Tramo 2, os traçados cruzam-se próximo de Parada de Gatim, onde divergem, sendo que a Alternativa
A se define mais a Este, atravessando as Serras de Formigosos, de Antelas e da Miranda pelo vale do Rio
Labruja; enquanto a Alternativa B segue mais a Oeste, pelo vale do Rio Estorães entre as Serras de Arga,
Formigoso e Antelas. As alternativas voltam a encontrar-se na zona do Rio Coura.
No Tramo 3, as alternativas são coincidentes até pouco depois de Cossourado, divergindo depois,
desenvolvendo-se a Alternativa A a Leste da Alternativa B, até Cerdal, onde voltam a ser coincidentes.
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Finalmente, no Tramo 4 as alternativas coincidem até perto de Valença, divergindo na travessia da várzea
do Rio Minho, a Alternativa A por Este e a B por Oeste.

Estes 4 Tramos, cada um deles com as duas Alternativas A e B, podem combinar-se entre si, dando lugar a 16
diferentes Soluções de traçado.

Para a avaliação de impactes deste projecto a Comissão de Avaliação considerou os Pareceres sectoriais
emitidos pelas entidades que a constituem, os pareces solicitados às entidades externas, e os resultados da
consulta pública efectuada, quer em território nacional quer em Espanha.
Assim, e de acordo com esta metodologia apresentam-se de seguida os principais impactes positivos,
resultantes da implementação do projecto:

Rede Ferroviária - A integração de Portugal na rede ferroviária de alta velocidade permitirá o reforço da sua
capacidade atractiva e competitiva potenciando a alteração dos padrões de acessibilidade regional, ibérica,
nacional e europeia. A normalização de bitolas assegurará a interoperabilidade das redes ferroviárias
europeias. No que concerne o nível ibérico, a linha Vigo - Porto, em conjunto com as linhas Ferrol - Vigo e
Porto – Lisboa, provocará uma melhoria da acessibilidade e da integração socio-económica do lado
Atlântico da Península Ibérica e ao nível nacional, a melhoria das acessibilidades internas da zona norte
litoral, em torno de importantes pólos de desenvolvimento nacional. Ainda a transferência de utilizadores
do comboio convencional para o Comboio de Alta Velocidade poderá favorecer o direccionamento dos
serviços de passageiros urbanos e suburbanos existentes, em especial nas viagens de média e longa
distância.
Acessibilidade Territorial – Aumento do indicador de eficiência de rede, do potencial económico e dos
indicadores de acessibilidade diária. Diminuição das distâncias e tempos de percursos.
Mobilidade - Transferência modal significativa nas zonas afectadas dos modos menos eficientes do ponto
de vista energético e ambiental. Espera-se também que parte da procura do Comboio de Alta Velocidade
(cerca de 20%) seja induzida, tal como ocorreu noutros países europeus e que parte das viagens induzidas
sejam realizadas por motivos de lazer, podendo as já habituais relações turísticas entre a Galiza e o norte
de Portugal sair reforçadas com esta conexão.
Rede Viária - Diminuição de tráfego na rede viária (transferência de cerca de 20% das viagens)
contrariando a tendência de crescimento médio anual e potenciando o descongestionamento das vias, em
particular, do IP1 e IC1, potenciando impactes indirectos positivos, nomeadamente, pela

redução dos

tempos de deslocação e redução dos níveis de ruído e melhoria da qualidade do ar, potenciando um
aumento dos níveis de qualidade de vida, bem como a redução do consumo de combustíveis fósseis
facilitando o cumprimento do Protocolo de Quioto; diminuição da sinistralidade rodoviária, nos casos
concretos do IC1, IC14 e do IP1/A3.
Externalidades - Impactes socio-económicos positivos, muito significativos, decorrentes da potenciação da
mobilidade inter-regional e internacional, que por sua vez se traduzem em benefícios no tempo de
deslocações, na sinistralidade e na qualidade do ambiente, com benefícios ao nível económico e,
consequentemente, ao nível da competitividade regional.
Alterações ao nível da população residente, antevendo-se que a melhoria das acessibilidades promovida
por esta infra-estrutura contribua para a fixação de população nas freguesias e concelhos afectos ao
projecto, com o subsequente aumento de população residente.
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Possibilidade de aumento de fixação de famílias e aumento da taxa de natalidade, contribuindo para um
saldo natural mais positivo e redução das taxas de envelhecimento da população, com especial incidência
no concelho e freguesias de implantação das Estações.
Dinamização industrial e empresarial dos territórios entre Braga e Valença.
Aumento de capacidade de entrada de matéria-prima e escoamento de produtos de e para indústrias e
equipamentos existentes.
Maior procura para trocas comerciais.
Aumento de postos de trabalho maioritariamente no sector terciário, mas também no sector secundário e o
incremento da economia local.
Indução da necessidade de criação de novos serviços e equipamentos.
Decréscimo das emissões atmosféricas, nomeadamente de gases de efeito de estufa e das concentrações
de poluentes junto às principais vias rodoviárias da região.

Os principais impactes negativos deste projecto ocorrerão sobretudo na fase de construção da LAV e de acordo
com os factores ambientais avaliados serão os seguintes:

Geomorfologia – Alteração da morfologia resultante das movimentações de terras, nomeadamente aterros,
escavações e túneis de dimensões apreciáveis, os quais implicam elevados volumes de terras a levar a
depósito (entre 4,4 Mm3 e 8,8 Mm3).
Georecursos – Recursos minerais não metálicos – Afectação de 8 explorações de inertes. Recursos minerais
metálicos e não metálicos - Afectação de uma zona com contrato de prospecção e pesquisa na zona da
Cabração; afectação potencial de unidades geológicas com acentuado potencial para a indústria extractiva.
Hidrogeologia – Intersecção e rebaixamento do nível freático e impermeabilização de zonas devido aos
atravessamentos em Túnel, escavações e aterros, intersecção de perímetros de protecção de captações
públicas e afectação directa de pontos de água.
Sistemas Ecológicos – Em termos de Rede Fundamental da Conservação da Natureza:
Atravessamento dos SIC Rio Lima (PTCON0020) e Rio Minho (PTCON0019), pelos Tramos 2 e 4,
respectivamente, bem como de outros corredores ecológicos, que estabelecem ou salvaguardam a
ligação e o intercâmbio genético de populações de espécies selvagens entre as diferentes áreas
nucleares de conservação.
Proximidade do Tramo B2 à Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e de S. Pedro de Arcos e, em
simultâneo, Sítio Ramsar - Zona Húmida de Importância Internacional.
Em termos de Habitats, Flora e Fauna:
Destruição ou afectação de habitats naturais de interesse comunitário.
Potencial afectação pelo Tramo B2 de núcleos de espécies vegetais raras, ameaçadas ou protegidas.
Mortalidade por atropelamento - com níveis mais elevados nas proximidades de abrigos de morcegos
(Tramo no final do subtroço 2 início do 3, junto ao rio Coura), nos corredores de passagem, dispersão e
migração, com particular acuidade nos vales dos cursos de água mais importantes – rios Cávado, Neiva,
Lima, Coura e Minho, e no Tramo B2 junto à Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e de S.
Pedro de Arcos.
Mortalidade por colisão e electrocussão com os cabos eléctricos – as espécies mais vulneráveis são as
espécies de voo baixo e as aves de rapina que se alimentam das vítimas e que utilizam os apoios como
poiso.
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Alteração de habitat e perturbação da fauna - as espécies mais afectadas serão as mais sensíveis à
perturbação, nomeadamente, carnívoros e aves de rapina e os locais mais vulneráveis as zonas húmidas
e as zonas de reprodução e dependência.
Efeito-barreira e fragmentação de habitat – para além do atrás referido ao nível da Rede Fundamental
da Conservação da Natureza, fragmentação da área de distribuição do lobo (Canis lupus) e a intercepção
da área ocupada pela alcateia de Arga, o que introduzirá maior perturbação no seu território e agravará
o isolamento daquele núcleo populacional, por via da dificultação do fluxo de animais dispersantes
vindos de Este, de que depende necessariamente aquela alcateia e/ou porá em causa a recuperação da
população lupina a poente do traçado.
Efeito cumulativo – Com as Auto-Estradas nº3 e nº27, esta última apenas para o tramo B2 (afectando
suplementarmente a conectividade entre os SIC Serra d’Arga e Rio Lima e entre os SIC Serra d’Arga e
Corno do Bico, respectivamente) e com os projectos associados e complementares - Subestações e Linha
de Muito Alta Tensão – uma vez que as subestações localizam-se próximas do SIC Rio Lima e o corredor
base proposto para a Linha referida intersecta o SIC Rio Lima e desenvolve-se para norte, com potencial
interferência em áreas nucleares da conservação da natureza integradas no Sistema Nacional de Áreas
Classificadas, nomeadamente:
SIC Corno do Bico, Serras da Peneda e Gerês e Rio Minho.
ZPE Serra do Gerês.
Parque Nacional da Peneda-Gerês e Paisagem Protegida do Corno do Bico.
Além do mais, o referido corredor base para a Linha em causa intercepta os centros de actividade das
alcateias de lobo da Boulhosa e Vez, os corredores ecológicos associados aos rios Coura, Lima e Minho
definidos ao nível dos PROF.
Ruído e Vibrações – Afectação da qualidade de vida das populações pelo ruído e vibrações emitidas pelo
material circulante da linha de alta velocidade, sendo particularmente importantes o ruído resultante do
contacto roda/carril e o ruído aerodinâmico registado para velocidades de cerca de 250 km/h.
Solo – Ocupação directa e irreversível de solo; afectação de solos de elevada fertilidade; afectação de áreas
de aptidão agrícola moderada e de aptidão florestal elevada; fraccionamento da propriedade, efeitobarreira, criação de espaços ensombrados, ou a imposição de servidões as quais se traduzem na criação de
descontinuidades, alterações orográficas, criação de micro climas, e restrição ao aproveitamento do
potencial edáfico; ocupação de solos pertencentes ao Emparcelamento da Veiga de Ganfei; afectação de
áreas RAN; afectação de zonas de vale e de regadios.
Qualidade do Ar – Aumento dos níveis de poeiras devidas às acções da obra (movimentações de terras e
circulação de máquinas).
Sócio-Economia – Atravessamento de aglomerados populacionais, desalojamento/expropriação de
habitações, proximidade a equipamentos e áreas urbanas e agrícolas, efeito-barreira, interferência com a
rede de caminhos/vias existentes, corte de acessibilidades, e aumento dos tempos de percurso.
Uso do Solo - Atravessamento de espaços urbanos /urbanizáveis/ industriais, resultantes de densa ocupação
da área de implantação do projecto com maior expressão nos concelhos de Braga, Ponte de Lima e Valença.
Interferência com espaços urbanos – aglomerados urbanos - contínuos urbanos de Cubos, Cerdal, Bogim e
Mondim de Baixo, na freguesia de Cerdal e aglomerado de Valença. Nos espaços industriais, afectação da
zona industrial de Brandara – Ponte de Lima e afectação da zona industrial de Vila Verde. Em termos de
PMOT será o atravessamento da área do PU do Freixo (Ponte de Lima), na sua zona central, o de maior
impacte negativo. Afectação de áreas construídas e de espaços RAN e REN. Afectação do Emparcelamento

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2102
Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo. Lote 1B – Troço Braga/Valença.
Julho 2010

159

Parecer da Comissão de Avaliação

de Cabanelas e dos Emparcelamentos de Correlhã, de Fontão e Bertiandos dos Emparcelamentos de
Valença, Ganfei e Verdoejo. Afectação de regadios tradicionais. Intersecção de áreas de florestas de
produção, solos com culturas anuais mistas, áreas de pinhais. Afectação dos SIC Rio Lima e Rio Minho.
Ordenamento do Território e Condicionantes - Alteração da ocupação actual do território, com implicações
ao nível da sua organização e na alteração das expectativas de ocupação e desenvolvimento constantes dos
PMOT em vigor. Afectação de solo rural, nomeadamente, espaços agrícolas seguidos de espaços florestais,
e na classe de solo urbano, espaços urbano – aglomerados urbanos, principalmente nos concelhos de
Braga, Ponte de Lima e Valença. Todas as soluções intersectam espaços (aglomerados urbanos e espaços
urbanizáveis) que, do ponto de vista, do ordenamento urbano poderão constituir-se como elementos
condicionadores e motivo de incompatibilidade. Afectação de Espaços industriais existentes, zona industrial
de Brandara – Ponte de Lima e zona industrial de Vila Verde. Afectação de espaço de equipamentos.
Afectação de espaços culturais - património cultural. Afectação de espaços afectos a indústria extractiva em
Vila Verde (argilas – Curvães). Afectação de áreas RAN e afectação de áreas REN em especial de “áreas de
máxima infiltração”. Afectação de áreas de regime florestal, recursos minerais e de domínio público hídrico.
Na fase de exploração - efeito-barreira, mais significativo no atravessamento da área do PU de Freixo em
Ponte de Lima e na zona inicial de desenvolvimento das alternativas, em Braga; criação de uma nova
servidão administrativa.
Património - Afectação directa de vestígios e estruturas de património arqueológico, alteração do
enquadramento paisagístico das ocorrências devido à transformação da paisagem original. Quanto ao
património arqueológico serão afectados directamente 3 ocorrências: Santarão (nº3), villa romana, Caminho
de Santiago 1 (nº 35), via medieval e Mamoa 2 de Arcas (nº 35). Com afectação indirecta que se considera
muito significativa por se tratar de património classificado regista-se o Castro do Crestro, cuja área de
protecção é interceptada. Afectação de património classificado em vias e inventariado, nomeadamente a
Quinta e Casa da Laje e Quinta e Casa dos Pentieiros e que terá uma afectação directa e a Casa da Maínha.
Afectação da área de enquadramento paisagístico do Convento de Ganfei, sendo a Igreja do Convento de
Ganfei Classificada como IIP - Imóvel de Interesse Público, pelo Decreto n.º 44 075, DG n.º 281, de 05-121961 (claustro e elementos da cerca).
Paisagem - Alteração do carácter visual da paisagem, pela modificação funcional e dos seus elementos
característicos; remoção da vegetação, arbórea, arbustiva e herbácea; degradação e desorganização visual,
nas áreas de implementação dos traçados e nas áreas temporariamente afectas à obra – estaleiros, parques
de máquinas, áreas de depósito e de empréstimo de materiais; redução da visibilidade pela presença de
partículas em suspensão, com posterior deposição na área envolvente; modificação da morfologia do
terreno, pelos trabalhos de movimentação de terras para implementação dos traçados, com alteração
cénica, de escoamento superficial, e criação de efeito-barreira, com consequências cénicas e estruturais.

A Consulta Pública foi muito participada tendo sido recebidos 338 contributos. Refere-se de seguida os
principais aspectos por Subtroço:

No subtroço 1, que correspondo grosso modo ao concelho de Braga, as afectações identificadas foram
sobretudo de cariz socioeconómico, factor crítico mais determinante neste subtroço, sobretudo pelo facto
de não apresentar alternativas à excepção da parte final do traçado. Foram propostas nos contributos
várias alternativas de traçado ou sugeridas pequenas rectificações de forma a minimizar os impactes
previstos. Foram apresentadas condicionantes, recomendações e medidas de minimização. Vários
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proprietários de prédios urbanos e rústicos pediram compensações/indemnizações para danos directos ou
indirectos.
O subtroço 2 inclui essencialmente o concelho de Ponte de Lima. As duas alternativas propostas para este
subtroço foram avaliadas pelas populações como muito gravosas. A Alternativa A2 apresenta como
impactes negativos mais significativos os referentes a aspectos socioeconómicos (demolição de habitações,
proximidade de habitações à via-férrea, atravessamento de aglomerados urbanos, ruído, vibrações, perda
de qualidade de vida, corte e alteração de acessibilidades, ocupação de terrenos agrícolas e recursos
hídricos – afectação de nascentes, poços e furos para abastecimento doméstico e para rega e lima de
campos agrícolas). A alternativa B2 foi a mais contestada sendo os principais impactes negativos
identificados decorrentes de aspectos ecológicos (afectação da Paisagem Protegida das Lagoas de
Bertiandos e S. Pedro de Arcos), Patrimoniais/Turísticos (Quinta da Laje – Aldeias de Montanha,
Candidatura de Ponte de Lima a Património mundial), Geológico (recursos geológicos e Parque Mineiro da
Cabração) e Hidrogeológicos e Socioeconómicos.
O Subtroço 3 atravessa parte dos concelhos de Vila Nova de Cerveira e Valença. Nos dois são identificados
um conjunto de impactes socioeconómicos e de cariz ambiental (recursos hídricos, ecologia). São propostas
algumas medidas de minimização. A alternativa B3 é considerada na maior parte dos pareceres
apresentados como a mais favorável.
O Subtroço 4 localiza-se totalmente no concelho de Valença. Os impactes socioeconómicos negativos
identificados e a sua significância levaram a que fossem propostas alterações de traçado.

Relativamente à participação do Estado Espanhol o parecer remetido não se pronuncia sobre as duas
alternativas em avaliação na zona de travessia do rio Minho (Alternativas A4 e B4) apresentando apenas um
conjunto de condicionantes e recomendações a ter em conta.

Ponderados todos os aspectos acima referidos e, considerando os impactes positivos do projecto e que na fase
de projecto de execução os impactes negativos significativos, acima identificados, poderão ser minimizados, em
termos de comparação de Alternativas e, tal como consta do ponto anterior deste Parecer, a Solução
ambientalmente menos desfavorável é a Solução 12, que corresponde à seguinte conjugação de Alternativas:
A1+A2+B3+B4.

Em conclusão, e tendo por base a apreciação específica dos factores ambientais determinantes, os pareceres
emitidos pelas entidades externas e os resultados da consulta pública efectuada, a Comissão de Avaliação,
ponderando todos os factores em presença, emite Parecer Favorável à Solução 12 que corresponde à
seguinte conjugação de Alternativas: A1+A2+B3+B4, do Lote 1B – Braga/Valença, da Ligação Ferroviária de
Alta Velocidade Porto/Vigo, condicionado à implementação/execução/integração na fase de Projecto de
Execução das Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização indicados no ponto
seguinte deste Parecer.

Dado o Parecer Desfavorável emitido para o Tramo B2 na apreciação dos factores Sistemas Ecológicos e
Património, a CA emite Parecer Desfavorável às Soluções: 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13 e 14.
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12. CONDICIONANTES, ESTUDOS, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

Referem-se, de seguida, por factor ambiental as Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização (MM) e
Planos de Monitorização (PM) a executar/implementar/integrar no Projecto de Execução da Solução 12:
A1+A2+B3+B4, Solução identificada pela CA como a menos desfavorável.

Apesar de se referirem para alguns factores ambientais medidas de minimização para a fase de construção,
considera-se que deverá ser no RECAPE, face ao Projecto de Execução que vier a ser desenvolvido, tendo em
conta as Condicionantes/Estudos propostos e ao maior aprofundamento da avaliação dos factores ambientais
onde ocorrem os impactes negativos significativos, que se deverá identificar de forma cuidada/exaustiva e
devidamente adaptada ao local em causa, as Medidas de Minimização para a Fase de Construção (devendo
também, ser consultadas as medidas incluídas no site da APA para este fim). De salientar que todas as medidas
de minimização para a Fase de Construção deverão ser incluídas no Caderno de Encargos da Obra, o qual
deverá, tal como previsto na legislação em vigor, ser incluído no RECAPE.

Tendo em conta os pareceres recebidos no âmbito da consulta pública efectuada, considera-se que as
preocupações e recomendações - em termos de alterações de projecto, realização de Estudos e implementação
de medidas de minimização/compensação - apresentadas (e que se aplicam estritamente à Solução 12),
deverão ser adequadamente analisados no RECAPE a apresentar, devendo neste documento demonstrar-se
como foram contempladas/integradas no Projecto de Execução a desenvolver (quer ao nível do Projecto de
Execução, quer como Medidas de Minimização/Compensação). Sempre que não seja possível satisfazer alguma
das pretensões manifestadas deverá no RECAPE ser apresentada a respectiva justificação.

Deverá, também, o RECAPE apresentar todas as alterações efectuadas ao Estudo Prévio, quer as resultantes da
aplicação das condicionantes/alterações ao projecto mencionadas neste Parecer quer as associadas à passagem
de Estudo Prévio para Projecto de Execução, devidamente justificadas e cartografadas.

Quanto aos Planos de Monitorização, deverão apresentar-se no RECAPE os Planos de Monitorização
apresentados no EIA e Aditamentos, reformulados de acordo com o referido nos vários factores ambientais a
esse respeito, bem como os novos Planos de Monitorização requeridos pela CA.

Estaleiros, Depósitos de Terras e Manchas de Empréstimo
Deverá ser apresentado um Estudo onde se proceda à identificação e caracterização dos potenciais locais
de estaleiros, depósito de terras e de manchas de empréstimo, identificando os impactes e propondo as
respectivas medidas de minimização. Para a selecção destes locais deverá ter-se em atenção as seguintes
condicionantes:
Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas
degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou
minimizar movimentações de terras e abertura de acessos.
Não devem ser ocupados os seguintes locais:
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Áreas com valor para a conservação da natureza submetidas a regime nacional e europeu,
nomeadamente áreas protegidas, ZPE ou sítios de rede natura, referindo-se no caso presente
o SIC Rio Lima e o SIC Rio Minho.
Áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei.
Áreas classificadas ao abrigo dos regimes das reservas Agrícola e Ecológica Nacionais (RAN
e/ou REN), vegetação relevante, nomeadamente galerias ripícolas, carvalhal, zonas húmidas.
Captações de água e respectivos perímetros de protecção.
Áreas de regadio integradas nos Aproveitamento(s) Hidroagrícola(s).
Áreas do domínio hídrico.
Distâncias inferiores a 100m das linhas de água.
Leitos de cheia, zonas preferenciais de recarga de aquíferos.
Áreas inundáveis.
Áreas com aptidão ou valor agrícola.
Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico.
Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico - Áreas de “Muito Elevada Sensibilidade
Paisagística” e “Elevada Sensibilidade Paisagística”.
Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas.
Sítios patrimoniais classificados.
Áreas com serviços públicos sujeitos a restrições.
Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a
evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.
Devem ser seguidas as orientações gerais constantes no site da APA, sobre esta matéria.
No caso em que seja necessário recorrer a terras de empréstimo além das sobrantes das escavações,
estas devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação para minimizar o transporte, não
obstante o facto de também dever ser dada preferência a terras de outros zonas ou trechos; deverá ser
dada preferência a áreas de extracção actualmente em funcionamento e devidamente licenciadas, em
detrimento da instalação de novas explorações.
Deverá atender-se, na selecção do destino final dos excedentes que se verificam no balanço de terras, à
preferência a dar por pedreiras antigas ou areeiros abandonados, de forma a aproveitar os materiais em
causa na recuperação paisagística de locais de indústria extractiva, inclusive desenvolvendo os contactos
e negociações necessárias com os respectivos concessionários ou proprietários, bem como com as
entidades locais e nacionais que superintendem o sector.
A Carta com a potencial localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, deverá integrar o
Caderno de Encargos da Obra.

Geologia e Geomorfologia
Condicionantes
Deverá o Projecto de Execução a desenvolver apresentar soluções técnicas que minimizem os volumes
excedentários de terras previstos na fase de Estudo Prévio, inclusive procedendo à optimização da rasante
do traçado.
Dada a altura muito elevada dos taludes de algumas escavações, que associada à geometria dos taludes
introduz uma elevada produção de excedente de terras, deverá analisar-se uma solução em túnel para os
casos mais significativos, eventualmente recorrendo a soluções cut&cover. Apresentam-se alguns dos casos
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mais significativos, sem prejuízo de se aplicar esta condicionante a situações semelhantes (extensão, local
e alturas máximas no talude esquerdo/direito):
A2: 1850m (km 37+700 a 39+550), 22m / 42m; 403m (km 40+700 a 41+103), 50m / 22m;
1292m (km 45+658 a 46+950), 32m / 29m;
B3: 200m (57+620 a 57+820), 24m / 50m.

Medidas de Minimização
Fase de Construção
Assegurar que são previstas todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes,
nomeadamente através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes às vias, de forma a
minimizar eventuais riscos de erosão e instabilidade das mesmas.
Assegurar a estabilidade de taludes, através de soluções eficientes de drenagem superficial, longitudinal e
transversal, incluindo a minimização da erosão interna e ainda através da efectiva implementação e
manutenção adequada do revestimento vegetal previsto.
Georrecursos – Deverão apresentar-se as medidas de minimização e ou compensação a implementar no
caso de interferência com áreas de exploração de recursos geológicos.

Fase de Exploração
Realização de acções de vistoria regular do estado dos taludes de escavação e aterro e adopção das
medidas de âmbito geotécnico que se venham a considerar necessárias para assegurar a estabilidade dos
taludes, em particular tendo em conta os períodos de maior precipitação.
Manter em boas condições todos os revestimentos vegetais que vierem a ser executados como forma de
protecção contra a erosão, como por exemplo, nas espaldas dos taludes de escavação ou de aterro.

Programas de Monitorização
Deverá apresentar-se um Programa de Monitorização da estabilidade de encostas:
Programa a aplicar em taludes e zonas que apresentem risco de movimentos de vertente, nomeadamente
se detectadas pela cartografia geotécnica ou nas fases posteriores, recorrendo a instrumentação
implantada nos locais de risco potencial. Este programa poderá ser revisto em fase de obra ou tendo em
conta os resultados da monitorização.
Quanto às obras subterrâneas, o proponente deverá analisar tecnicamente a conveniência ou não de
apresentar, igualmente, um plano de observação geotécnica.

Recursos Hídricos
Recursos Hídricos Superficiais
Condicionante
Uma vez que a implantação do parque de estacionamento de apoio à Estação de Braga colide com o
traçado de uma linha de água, deverá esta localização ser alterada de forma a não existir sobreposição
com a referida linha de água e a poderem ser garantidos os afastamentos mínimos ao seu leito (5 m).

Estudos/Projectos a entregar em fase de RECAPE
Na fase de Projecto de Execução deverá ser apresentado um levantamento de todas as infra-estruturas
associadas às redes de rega e de abastecimento, onde sejam identificadas as medidas de minimização ou
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compensação a implementar de forma a garantir que as mesmas sejam restabelecidas garantindo-se
assim, sempre que possível, iguais condições de abastecimento às existentes.

Medidas de Minimização
Os encontros do Viaduto do Rio Neiva na alternativa A2 deverão situar-se fora da zona de leito de cheia.
Deverá apresentar-se a solução a adoptar, para o restabelecimento da linha de água, a jusante da PH
24.1; o talude de suporte do restabelecimento da EN201 deverá ficar afastado mais de 5 m do limite do
leito da referida linha de água. Deverá aplicar-se esta medida a outras situações idênticas.
O Projecto de Execução deverá garantir que os pilares dos viadutos não se localizam no leito menor das
linhas de água transpostas. Os viadutos devem abranger toda a área inundável e os seus pilares não
devem afectar o leito e margens das linhas de água. Quando situados em leito de cheia os pilares devem
ser hidrodinâmicos e estar orientados de acordo com o sentido do escoamento. Deve ainda haver a
precaução de não localizar os pilares em zonas de escoamento preferencial de modo a não ser criado
qualquer efeito-barreira provocado pelos mesmos.
Deverão restabelecer-se as linhas de água intersectadas procedendo-se ao dimensionamento dos órgãos
de drenagem de modo a permitirem manter, tanto quanto possível, o escoamento da superfície livre em
ocasiões de cheia. Se, no restabelecimento dos leitos das linhas/cursos de água, estiverem em causa
desvios dos seus traçados, deverá ser acautelada a necessidade de obtenção de autorização dos
proprietários dos terrenos marginais envolvidos nessas alterações, tendo sempre em atenção as novas
servidões marginais que constituirão um ónus para os proprietários dos terrenos onde as mesmas se
venham a situar.
Deverão ser asseguradas e mantidas boas condições de drenagem nos aterros e escavações.
Sempre que necessário, deverão ser considerados órgãos complementares de drenagem e deverá ser
realizado um cálculo dos caudais afluentes à rede de colectores de águas pluviais existentes e avaliada a
sua capacidade hidráulica, tendo em conta o acréscimo de caudal provocado pela implantação do projecto,
e se necessário, proceder à ampliação ou implantação de novos colectores com as dimensões adequadas
ao caudal total previsto.
A construção das Passagens Hidráulicas deverá ser efectuada, sempre que possível, no período seco
(Junho a Setembro), no mais curto espaço de tempo e de modo a alterar ao mínimo o leito e a directriz das
linhas de água.
A construção de viadutos deverá ser executada de modo a evitar alterações nos regimes fluviais e nos
leitos de cheia. Não deverão ser colocados resíduos/matérias provenientes da obra nas linhas de água, de
modo a preservar a qualidade destas. Deve ser dada especial atenção no caso da Albufeira de Ruães que,
por se tratar de um meio lêntico, é mais sensível à acumulação de material sólido.
Deverá proceder-se à contenção e limpeza imediata de linhas de água em situações de obstrução parcial
ou total ou em situações de derrame acidental de substâncias poluentes.
A descarga de poluentes nas linhas de água deverá ser completamente interdita.
Deverão ser escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos equipamentos
utilizados e do manuseamento dos materiais, de modo a diminuir a probabilidade de derrame de óleos ou
hidrocarbonetos nos solos e nas linhas de água.
Deverá ser criada uma área, afastada de linhas de água, devidamente vedada e impermeabilizada para o
armazenamento e abastecimento de combustível de viaturas e equipamentos através de bacias de retenção
que possam captar e colectar eventuais derrames.
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Planos de Monitorização
Deverá implementar-se um Plano de Monitorização que avalie o assoreamento dos leitos das linhas/cursos de
água, devido à erosão e ravinamento dos taludes criados pela execução da plataforma bem como a qualidade
das águas superficiais.

Recursos Hídricos Subterrâneos
Estudos/Projectos a entregar em fase de RECAPE
Efectuar um Estudo Hidrogeológico, onde se efectue a caracterização hidrogeológica das formações
interessadas

e

a

respectiva

avaliação

de

impactes,

identificando-se

as

medidas

de

minimização/compensação necessárias à minimização dos impactes identificados. Este estudo deverá ter na
sua base a realização de um Inventário Hidrogeológico, que deverá incluir todos os pontos de água já
inventariados nesta fase do projecto, bem como outros resultantes de uma nova actualização, com carácter
sistemático nas áreas sensíveis do projecto [túneis, grandes escavações e aterros (sempre que as
escavações intersectem o nível freático, nas zonas com escavações com mais de 10 metros e nas zonas a
jusante de aterros com mais de 10 metros), zonas de máxima infiltração e zonas aquíferas importantes], e
por amostragem nas restantes áreas.
O Estudo Hidrogeológico a ser realizado na Fase de Projecto de Execução deverá ser autónomo
relativamente ao Estudo Geológico e Geotécnico previsto.
O Estudo Hidrogeológico a apresentar deverá ter os seguintes Termos de Referência:
O Estudo Hidrogeológico tem como objectivo principal a elaboração de uma análise consistente dos
dados hidrogeológicos regionais tendo em vista a implementação do projecto ferroviário da Alta
Velocidade, que sirva à Equipe de Engenharia na tomada de decisões durante a elaboração do
Projecto e ao Dono de Obra durante o acompanhamento da execução da obra e na monitorização
após a sua conclusão. O Estudo Hidrogeológico deve contemplar os seguintes pontos:
i.

Análise crítica da informação geológica e hidrogeológica disponível.

ii.

Análise e estudo dos dados climatológicos.

iii.

Caracterização dos excedentes hídricos na região, com separação das componentes superficial e
profunda a partir da análise de hidrogramas de escoamento.

iv.

Realização de Inventário Hidrogeológico por amostragem em toda a área do projecto, mas que
incida, de modo sistemático, nas zonas do projecto que sejam sensíveis do ponto de vista
hidrogeológico.

v.

Definição de zonas aquíferas e de unidades hidrogeológicas regionais.

vi.

Modelo de zonamento hidrogeológico do maciço (alteração, contactos, distribuição das
descontinuidades, distribuição vertical da condutividade hidráulica).

vii. Zonas de alimentação, circulação e descarga.
viii. Condições de circulação no interior do maciço (parâmetros hidrodinâmicos).
ix.

Cálculo da vulnerabilidade à poluição (método DRASTIC ou outro).

x.

Estabelecimento da situação de referência a nível dos recursos hídricos subterrâneos.

xi.

Modelo conceptual do circuito hidrogeológico eventualmente interferente com o projecto
(atravessamentos em túnel, zonas de grandes escavações e aterros, maciços de fundação dos
viadutos).

xii.

Definição do regime hidráulico subterrâneo, disponibilidades actuais e utilizações efectivas nas
zonas passíveis de serem afectadas pelo projecto.
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xiii. Identificação de eventuais zonas críticas (possibilidade de interferências imediatas ou a prazo
sobre ecossistemas sensíveis, zonas húmidas, terrenos cultivados, linhas de água superficiais ou
sistemas de captação existentes).
xiv. Análise de sensibilidade (em modelo analítico) de eventuais impactes quantitativos nos recursos
hídricos subterrâneos nas zonas críticas do projecto.
xv.

Previsão de eventuais impactes da obra nas águas subterrâneas da área e zonamento das
influências

prováveis,

incidindo

particularmente

nas

zonas

de

aterros,

escavações

e

atravessamentos em túnel.
xvi. Definição de um eventual programa de sondagens complementar, a realizar em Fase de Projecto,
tendo em vista superar lacunas de informação hidrogeológica graves que sejam detectadas.
Na concepção dos túneis mineiros está previsto um colector central para conduzir a drenagem do maciço
rochoso, para as situações em que seja intersectado o nível freático. Nesta concepção não está prevista
qualquer medida construtiva específica para zonas de elevada permeabilidade que permita eliminar ou
reduzir de modo significativo a afluência de água aos túneis com a consequente diminuição do fluxo hídrico
subterrâneo. Assim, tendo como base o Estudo Hidrogeológico proposto, o Projecto deverá contemplar
medidas construtivas específicas para as zonas de elevada permeabilidade do maciço rochoso
(impermeabilizações, injecções, etc.) que garantam a redução do afluxo de água aos túneis.

Medidas de Minimização
Fase Construção
Para o caso das captações directamente afectadas pelo traçado, sejam as mesmas captadas ou não,
deverão

ser

apresentadas

as

medidas

a

implementar,

as

quais

deverão

passar

pela

relocalização/restabelecimento da infra-estrutura, ou no caso de não ser possível pela indemnização dos
proprietários.
Antes do início das obras, deverá proceder-se à selagem dos pontos de água que fiquem inviabilizados, de
modo a evitar a contaminação dos níveis aquíferos envolvidos.
Para a construção de túneis mineiros deverão adoptar-se soluções e métodos construtivos que permitam o
restabelecimento dos níveis das captações afectadas de modo a minimizar o impacte daqueles sobre as
águas subterrâneas.
O manuseamento de óleos deverá ser feito em locais adequados e os produtos encaminhados para destino
adequado; é da responsabilidade do Dono de Obra estabelecer um Plano de Emergência para imediata
actuação em caso de acidentes que envolvam o derrame de substâncias contaminantes para o meio
hídrico.

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos
Nas áreas correspondentes aos perímetros de protecção das captações de abastecimento público, definir
um Plano de Monitorização durante a fase de exploração e em função dos resultados obtidos prever
medidas de mitigação caso hajam indícios de contaminação.
O Plano de Monitorização deverá ter início um ano antes da Fase de Construção.
Os parâmetros a monitorizar serão os seguintes: caudal e/ou nível piezométrico (para o caso dos furos
verticais deve ser considerado um caudal de bombagem para condições normalizadas), pH, temperatura,
condutividade, sólidos suspensos totais (SST), hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (HAP), carência
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bioquímica de oxigénio (CBO), óleos e gorduras e os seguintes metais: ferro (Fe), alumínio (Al), zinco (Zn),
cobre (Cu) e chumbo (Pb).
Os locais de amostragem propostos no EIA são manifestamente insuficientes pelo que deverão ser
reformulados tendo por base as recomendações do Estudo Hidrogeológico proposto. Deverão incluir-se
todas as nascentes e captações inventariadas que se encontrem dentro da área afecta à solução escolhida
e todas as captações públicas cujos perímetros de protecção sejam intersectados pelo traçado escolhido. A
malha de monitorização deve ser adensada nas zonas de túnel e nas de maiores escavações e aterros.
O critério a adoptar para a definição da rede de monitorização deverá permitir acompanhar a evolução dos
recursos hídricos subterrâneos (qualidade e quantidade) em relação com cada túnel (pontos de
água/piezómetros a montante e jusante, com um espaçamento máximo de 100m), cada escavação (pontos
de água/piezómetros a montante e jusante com um espaçamento máximo de 100m), cada aterro (pontos
de água/piezómetros a jusante com um espaçamento máximo de 100m).
Nos locais de escavações e de túneis cut&cover, a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos deverá
efectuar-se com uma periodicidade quinzenal ou mensal (a definir de acordo com os resultados obtidos).
Em função dos resultados obtidos, poderá justificar-se adoptar eventuais medidas de mitigação específicas
para reaproveitamento do recurso.
Na área onde o traçado da via-férrea intercepta os perímetros de protecção de águas de abastecimento
público será necessário realizar um plano de monitorização específico para a fase de exploração, de modo
a avaliar a afectação da qualidade da água. Nos parâmetros a analisar deverão estar incluídos os definidos
pela legislação em vigor à data, bem como os constituintes possíveis de serem introduzidos pela
implementação deste projecto.
Planear a frequência das amostragens durante a fase de construção e exploração. De notar que a
amostragem deverá ser coordenada no tempo e no espaço com dados de precipitação atmosférica e de
caudais escoados, de modo a ter a máxima representatividade possível.
Definir, ainda que genericamente, o tipo de medidas a adoptar, na sequência dos resultados dos
programas de monitorização, quer para a fase de construção quer para a fase de exploração.
O programa de monitorização contemplará a aquisição de informação durante um ano hidrológico anterior
à execução da obra, durante esta e após a sua execução, na fase de exploração.

Aspectos Ecológicos
Condicionantes
Considerando:
a. os objectivos de conservação expressamente indicados no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para a
espécie lobo, nomeadamente, “Manter ou aumentar os efectivos populacionais da subpopulação a norte do

rio Douro”, “Promover a continuidade da subpopulação a norte do rio Douro” e “Manter/recuperar habitat”;
b. que, conforme atrás explanado, o projecto fragmenta a área de distribuição da espécie lobo interceptando
nomeadamente o território utilizado pela alcateia relacionada com o SIC Serra d’Arga;
c. e que, constituindo a conservação do lobo um dos objectivos que justificaram a designação do SIC Serra
d’Arga, o projecto em análise pode afectar a integridade do mesmo, no que respeita ao contributo desta
Área Classificada para o restabelecimento do estado de conservação favorável do lobo na sua área de
distribuição natural ao nível da região biogeográfica Atlântica;
torna-se imprescindível estabelecer uma medida de minimização específica para a espécie lobo, que se
traduz na elaboração de um Projecto de Intervenção (adiante designado abreviadamente por Projecto) e na
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execução das acções nele definidas, tendo por base os seguintes pressupostos fundamentais:
a)

o

Projecto

referido

visará

a

consolidação

de

corredor(es)

vital(is)

para

a

manutenção/restabelecimento do estado de conservação daquela espécie no SIC Serra d’Arga, que
possa(m) ser utilizado(s) pelo lobo e pelas suas presas naturais, através de acções concretas de
gestão de habitat. Com o mesmo objectivo, deverão igualmente ser desenvolvidas acções de
valorização do habitat no SIC referido no que respeita ao lobo e às suas presas naturais;
b)

as acções deverão ser desenhadas à luz das orientações de gestão expressas no Plano Sectorial da
Rede Natura 2000 para os SIC Serra d’Arga e Corno do Bico e para a espécie em causa e da demais
informação técnico-científica produzida sobre esta matéria;

c)

a área de intervenção do Projecto será o SIC Serra d’Arga e o macro-corredor ecológico mais a sul
definido no EIA (orientado pelo festo principal que separa as bacias dos rios Minho e Lima) e/ou
outro(s) que o Projecto possa definir;

d)

o início da execução das acções do Projecto não poderá ser posterior ao início da execução da obra
de construção do troço da linha de alta velocidade em causa e a sua conclusão não poderá
estender-se para além da entrada em funcionamento desta infra-estrutura, salvo excepções
devidamente fundamentadas;

e)

o programa de monitorização global deverá incluir a monitorização regular e a médio/longo prazo da
população lupina na área de intervenção do Projecto;

f)

a equipa responsável pela elaboração do Projecto e pelo acompanhamento da sua execução terá
que incluir no mínimo, competências técnicas ao nível da ecologia da espécie lobo, do ordenamento
florestal e cinegético (quer sob o ponto de vista do normativo como do projecto), recomendando-se
para o efeito, técnicos de biologia e de engenharia florestal, e ainda de engenharia civil para o
projecto de eventuais passagens de fauna para superar o efeito de barreira de infra-estruturas
lineares;

g)

a atribuição da elaboração do Projecto e do acompanhamento da sua execução deverá ser sujeita a
concurso público e o currículo da equipa e a proposta de metodologia para o desenvolvimento do
trabalho deverão ser os critérios com maior peso na avaliação das propostas.

Deverão minimizar-se os efeitos barreira e os impactes cumulativos com a Auto-estrada nº3, estabelecendo
permeabilidades em comunhão com viadutos, passagens superiores ou passagens hidráulicas viáveis para
a passagem de fauna terrestre ou voadora existentes na rodovia referida, sem prejuízo da metodologia
proposta no EIA, através de:
a) prolongamento para norte do túnel do Espinheiro no Tramo A2, até onde for tecnicamente viável;
b) estabelecimento do traçado em viaduto (extensão a ajustar em projecto de execução) e não em aterro
no Tramo A2 entre o km 47+000 e 48+300;
c) ripagem do traçado para nascente junto ao rio Coura, de forma a salvaguardar o corredor ecológico
associado a este rio, e aumentar em extensão o viaduto do “rio Coura”, de forma a desenvolver-se
sensivelmente entre o km 49+050 e 50+500 (de acordo com quilometragem do Tramo A2, uma vez
que este viaduto é comum às duas alternativas e ajustado adequadamente em função da ripagem
proposta);
d) prolongamento para sul do túnel do Cossourado no Tramo A2, até onde for tecnicamente viável.
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Estudos/Projectos a entregar em fase de RECAPE
Face à melhor definição do traçado, em Projecto de Execução, deverá efectuar-se uma actualização da
avaliação de impactes e das medidas de minimização.
Deverá efectuar-se um Relatório relativo à prospecção específica da ocorrência de espécies que exigem
uma protecção rigorosa, inscritos no Anexo B-IV do DL140/99, não referidos no inventário incluído no EIA
ou referidos como ausentes, mas que de acordo com dados do ICNB ocorrem dentro da área,
designadamente, Felis silvestris, Martes martes, Mustela erminea, Margaritifera margaritifera (rios Cávado e
Neiva), Alytes obstetricans, Bufo calamita, Pelobates cultipres e Coronella austriacam dentro da área de
distribuição das espécies e, cumulativamente, em zonas de habitat potencial, incluindo avaliação de
impactes e medidas de minimização correspondentes (nomeadamente características da vedação como
prevenção de atropelamento).
Incluir no Projecto de Execução todas as peças escritas e desenhadas necessárias para a boa execução em
obra, e respectiva fundamentação, quer ao nível das tipologias seleccionadas, quer ao nível dos troços
onde serão implementados, dos seguintes aspectos:
a)

tipos de vedação;

b)

pontos de saída para animais (escapatórias);

c)

medidas que minimizem a colisão com fauna voadora (aves e morcegos), quer nos túneis, quer no
traçado a céu aberto, em articulação com o Projecto de Integração Paisagística da infra-estrutura,
no caso de serem adoptadas cortinas arbóreo-arbustivas (devidamente compatibilizada com as
obrigações que decorrem da legislação vigente relativa à defesa da floresta contra incêndios) e/ou
cômoros de terra com vegetação;

d)

medidas de dissuasão de poisos de aves;

e)

medidas que previnam a electrocussão da avifauna;

f)

passagens para a fauna terrestre e morcegos com frequência adequada;

g)

medidas a fim de aumentar a eficácia da utilização da área debaixo dos viadutos pela fauna
terrestre e morcegos;

h)

medidas a implementar para minimizar o risco de colisão de aves com barreiras acústicas
transparentes, caso venha a ser identificada a necessidade da sua colocação.

A elaboração dos projectos específicos para a execução dos aspectos listados no ponto anterior deverá
atender às recomendações expressas nos capítulos próprios do “Manual de apoio à análise de projectos
relativos à implementação de infra-estruturas lineares”, elaborado pelo ICNB, ou por elementos entretanto
disponibilizados (incluindo pelo ICNB) ou publicados, e desde que previamente aprovados pela Comissão
de Avaliação. Também todas as medidas propostas neste âmbito no EIA para a Rede Natura 2000 deverão
ser estendidas aos corredores ecológicos associados aos rios Cávado e Coura já referidos anteriormente e
ao troço do vale do rio Neiva interceptado.
Incluir o Projecto de Integração Paisagística da infra-estrutura no Projecto de Execução, que permita
enquadrar e minimizar os impactes negativos da obra e assegurar a integração da ferrovia na paisagem,
conforme referido na Medida 5 do documento “Medidas de Minimização Gerais da fase de construção”
disponível no sítio da Internet da APA, o qual deverá ter em atenção, sem prejuízo do referido no âmbito
do descritor Paisagem, as seguintes intervenções de ordem geral:
a)

modelar os taludes de aterro e escavação de modo que possuam condições favoráveis à instalação
da vegetação e se estabeleça a continuidade com o terreno natural, através, nomeadamente, do

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2102
Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo. Lote 1B – Troço Braga/Valença.
Julho 2010

170

Parecer da Comissão de Avaliação

adoçamento da crista e base dos taludes, criando um talude de perfil sinusoidal, com menor
tendência ao ravinamento;
b)

recorrer preferencialmente a técnicas de estabilização com recursos a material vegetal e, se
necessário, inerte (técnicas de engenharia natural ou de recuperação biofísica);

c)

integrar material vegetal nos muros de gabiões, introduzido ou através de sementeira ou de estacas;

d)

projectar a adaptação de PH que possam ser utilizadas para a fauna com instalação de passadiço
seco, naturalização e nivelamento da superfície e redimensionamento quando necessário;

e)

projectar a instalação da vegetação juntos às passagens para fauna e viadutos de forma a
encaminhar e potenciar a sua utilização por parte da fauna.

f)

recorrer obrigatoriamente a espécies próprias do superdistrito Miniense-Litoral ao nível das
sementeiras e plantações, salvo excepções devidamente fundamentadas;

g)

contemplar espécimes resultantes das transplantações executadas no início da obra;

h)

executar o revestimento vegetal dos taludes e áreas de expropriação através de hidrossementeiras
de espécies herbáceas e arbustivas, de modo a favorecer uma rápida cobertura vegetal das áreas
intervencionadas, promovendo assim o combate à erosão das superfícies inclinadas e assegurar de
forma mais eficaz a sua estabilização;

i)

adequar as soluções de estabilização dos taludes e recuperação de áreas intervencionadas à
preservação e valorização de afloramentos ou aspectos relevantes do ponto de vista do património
geológico, que eventualmente fiquem expostos.

•

Adequar o projecto de execução dos viadutos associados aos rios Coura, Cávado e Neiva, nos mesmos
termos que referidos no EIA para as intercepções dos SIC Rio Minho e Rio Lima, tendo em consideração
que deverá ser adoptado um processo construtivo na sua execução que se apoie exclusivamente nos
pilares, salvo excepções devidamente fundamentadas e sujeitas a parecer prévio favorável do ICNB e/ou
de outras entidades com jurisdição.
Os projectos complementares associados relativos ao sistema de alimentação de energia, nomeadamente,
uma subestação de tracção, linha de interligação a 400kV a uma Linha de Muito Alta Tensão (adiante
designada abreviadamente por LMAT Vila Fria-Fronteira) da Redes Energéticas Nacionais (REN) também a
400kV, que ficam sujeitos às seguintes condicionantes e medidas a ter em conta no(s) futuro(s) EIA(s),
designadamente:
a)

evitar a localização da unidade de tracção e o atravessamento das linhas eléctricas de qualquer
área nuclear de conservação da natureza e da biodiversidade integrada no Sistema Nacional de
Áreas Classificadas, com excepção da intercepção projectada do SIC Rio Lima pela LMAT Vila
Fria-Fronteira;

b)

salvaguardar ocorrências significativas de espécies protegidas da fauna e da flora e seus habitats,
habitats naturais, assim como as espécies (e formações vegetais associadas) sem estatuto de
protecção mas identificadas como raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de
extinção;

c)

as áreas mais significativas ocupadas por aquelas espécies e habitats ou comunidades não
deverão ser abrangidas pelo corredores das linhas nem pela faixa de servidão respectiva e/ou
faixa de gestão de combustível definidas no âmbito da legislação vigente relativa à defesa da
floresta contra incêndios. Para algumas tipologias de habitats/comunidades (ex. formações
vegetais rupícolas), e desde que salvaguardada a sua não afectação pelas intervenções de
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manutenção/desmatação perspectivadas, poderá ser suficiente proceder a ajustamentos na
localização dos apoios das linhas;
d)

com vista à minimização dos impactes sobre a avifauna deverá ser privilegiado o não
atravessamento, pelas linhas, de qualquer área de elevada sensibilidade para a avifauna,
podendo nestas situações, alternativamente, ser equacionado o enterramento da linha;

e)

com o mesmo propósito da alínea anterior, serão aplicados os critérios e as condicionantes
(incluindo tipologias, sinalizações ou exclusões) identificadas no “Manual de Apoio à Análise de
Projectos Relativos à Instalação de Linhas Aéreas de Distribuição e

Transporte de Energia

Eléctrica”, elaborado pelo ICNB, e será utilizada a informação georeferenciada que dele faz parte
integrante. Esta informação deverá ser actualizada no âmbito do EIA respectivo, ou por
elementos entretanto disponibilizados (incluindo pelo ICNB) e a ela se aplicarão os critérios e
condicionantes do referido Manual.
Deverá apresentar-se o Plano de Gestão Ambiental, conforme explicitado na Medida 6 referida no
documento “Medidas de Minimização Gerais da fase de construção” disponível no sítio da Internet da APA
Deverá apresentar-se uma Proposta de intervenção fundamentada, nomeadamente, quanto à área que irá
ser intervencionada, dentro da área do SIC Rio Lima e SIC Rio Minho, sobre espécies exóticas com
comportamento

invasor

conforme

se

encontra

documentado

no

projecto

INVADER

(POCTI/BSE/42335/2001 – www.uc.pt/invasoras), com as seguintes características:
a)

aquelas que se encontram expressamente referidas no Decreto-Lei nº 565/99, ou legislação
posterior;

b)

que apresentam comportamento invasor em muitos locais em Portugal Continental, com
crescimento exponencial das populações, presentes no nosso território;

c)

sem comportamento invasor (ainda), mas comprovadamente invasoras noutras regiões do Mundo
com clima semelhante;

d)

que pertencem a géneros e/ou famílias taxonómicas de espécies muito problemáticas no nosso país.

Deverá apresentar-se uma Proposta de intervenção fundamentada, passível de ser integrada no projecto
similar requerido no âmbito do descritor Paisagem, dentro da área de influência do projecto, com vista à
recuperação e valorização das galerias ripícolas dos rios Cávado, Neiva, Lima, Coura e Minho, de todas as
linhas de água identificadas no EIA como importantes para a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus),
através do adensamento e diversificação da galeria existente, incluindo a aquisição de terrenos, ou o seu
arrendamento, ou estabelecimento de contratos com os proprietários e plantação de espécies arbóreas e
arbustivas autóctones, onde aquelas galerias não possuírem um bom estado de conservação.

Medidas de Minimização
Fase de Construção
Elaborar e implementar o Plano de circulação preferencial dos veículos e máquinas afectos à obra que
atenda, para além do referido na Medida 28 referida no documento “Medidas de Minimização Gerais da
fase de construção” disponível no sítio da Internet da APA, aos seguintes aspectos: i) Minimizar a afectação
nas Áreas incluídas na Rede Fundamental da Conservação da Natureza, conforme Art.º 5.º do DL142/2008;
ii) Minimizar a afectação de habitats naturais, mesmo que não incluídos nas Áreas referidas na alínea
anterior.
Executar todas as medidas constantes no documento “Medidas de Minimização Gerais na fase de
construção” disponível no sítio da Internet da APA, rectificadas apenas nos seguintes aspectos:
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a) medida 3: Incluir nas sessões de formação aos trabalhadores informação sobre a importância da
conservação dos valores naturais (habitats e espécies) e da RFCN;
b) medida 4: A época de reprodução situa-se entre o início de Março e o fim de Junho;
c) medida 8: Os estaleiros deverão ainda possuir fossas sépticas estanques para as águas residuais quando
não for possível a ligação à rede de saneamento local.
d) medida 21: As zonas de depósito de terras sobrantes poderão situar-se na Rede Fundamental da
Conservação da Natureza, exclusivamente quando visarem a recuperação paisagística de áreas de
exploração de inertes desactivadas e ainda não sujeitas a PARP, de acordo com Projectos ou Projectotipo elaborados para o efeito, sujeitos à aprovação das entidades competentes.
Extensíveis as todas as operações e áreas afectas à obra - Interditar a colocação de cravos, cavilhas,
correntes e sistemas semelhantes em árvores e arbustos.
Acessos - Desactivar no final da obra os acessos abertos que não tenham utilidade posterior ou cuja
manutenção não obtenha parecer favorável das entidades com jurisdição e proceder à recuperação da área
afectada com vista à reposição mais próxima da situação original.
Seleccionar e delimitar previamente as áreas destinadas a todas as actividades da obra com o objectivo de
afectar o mínimo de área necessário, de forma a salvaguardar habitats e colónias de espécies, em
particular, constantes do Anexo do DL 140/99.
Preservar e proteger através de vedações a vegetação arbórea e arbustiva existente na faixa de
expropriação, que se localize em áreas não sujeitas a movimentos de terras.
Calendarizar as operações de limpeza, de desmatação e de decapagem dos terrenos e terraplanagem de
modo a ocorrerem fora do período de reprodução dos vertebrados que nessas áreas criam.
Transplantar, sempre que económica e tecnicamente viável, os exemplares pertencentes às espécies
arbóreas autóctones, antes do início da desmatação e preparação dos terrenos, para local provisório para
posterior utilização na execução da recuperação das áreas intervencionadas.
Erradicar todas as espécies exóticas com comportamento invasor, conforme se encontra documentado no
projecto INVADER referido anteriormente, na área expropriada para o projecto e na área decorrente de
Proposta de Intervenção específica para esta matéria a entregar em fase de RECAPE.
Intervenções em linha de água e nas suas proximidades:
a) implementar a montagem de estruturas que impeçam a queda de materiais na linha de água.
b) colocar os depósitos provisórios de terras vegetais a mais de 10m de linhas de água e fora de áreas
inundáveis, devendo estar protegidos de modo a evitar o destacamento e transporte de materiais para
as linhas de água pela acção da água da chuva e de escoamento superficial.
c) sinalizar as áreas intervencionadas sempre que as frentes de obra se localizem perto de linhas de
água, de forma a evitar a afectação de áreas adjacentes e adoptar medidas que previnam a erosão do
solo e consequente arrastamento de sedimentos para os cursos de água, nomeadamente, aquando da
construção de viadutos e passagens hidráulicas, devendo ainda estas acções realizar-se durante o
período seco (Junho a Setembro).
d) recuperar e valorizar as galerias ripícolas das linhas de água atravessadas pelo traçado que não as
referidas na alínea seguinte, através do adensamento e diversificação da galeria existente por via da
plantação de espécies arbóreas e arbustivas autóctones em todos os troços onde esta se encontra
degradada;
e) recuperar e valorizar as galerias ripícolas dos rios Cávado, Neiva, Lima, Coura e Minho, através do
adensamento e diversificação da galeria existente, incluindo a aquisição ou arrendamento de terrenos
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e plantação de espécies arbóreas e arbustivas autóctones, onde aquelas não possuírem um bom
estado de conservação de acordo com Proposta de intervenção específica para esta matéria a entregar
em fase de RECAPE.
Demolição de edifícios ou construções - Prospecção prévia de morcegos e, em caso afirmativo,
calendarização da demolição em períodos fora das épocas críticas (hibernação e criação).
Específicas relativamente ao lobo (com aplicabilidade nos subtroços 2 e 3, na zona de transição, na
alternativa A entre o km 41+000 e o km 51+000 e, na alternativa B, entre o km 46+000 e o km 53+500):
a) realização dos trabalhos de construção e movimentação de maquinaria apenas durante o dia,
assegurando que desde o pôr-do-sol até 1h após o nascer (período de maior actividade do lobo e da
maioria dos mamíferos), não se verifiquem ruídos de maquinaria nem presença humana nas áreas
consideradas críticas;
b) limitar ao mínimo indispensável a afectação de manchas florestais (em especial zonas de bosque
autóctone e de folhosas) e de matos, dada a sua importância como área de refúgio e de reprodução
para o lobo e as suas presas selvagens.

Fase de Exploração
Prosseguir a erradicação de todas as espécies exóticas com comportamento invasor, conforme se encontra
documentado no projecto INVADER referido anteriormente, na área expropriada para o projecto e na área
decorrente de Proposta de intervenção específica para esta matéria a entregar em fase de RECAPE.
Manter as áreas semeadas e plantadas decorrentes do Projecto de Integração Paisagística, de forma a
promover a concretização dos objectivos do mesmo, salvo situações excepcionais devidamente justificadas.
Reduzir ao mínimo necessário a aplicação de fitofármacos e fertilizantes químicos nas áreas alvo do
projecto de integração paisagística.
Manter as PH em condições propícias ao atravessamento pela fauna.
Manter a vedação da LAV de forma a dificultar o acesso de fauna terrestre à ferrovia.
Proceder à remoção de cadáveres para reduzir a atractividade para animais com hábitos necrófagos, com
periodicidade aferida em função do programa de monitorização.
Adequar a velocidade de circulação em troços e épocas críticas, em função dos resultados do programa de
monitorização.
Avaliar as medidas de minimização em função dos resultados do programa de monitorização ao fim do
primeiro ano e, caso necessário, rever as mesmas e/ou estabelecer novas medidas.

Programa de Monitorização
Na medida em que o programa de monitorização constante do EIA se apresenta com carácter preliminar,
interessa registar que o seu desenvolvimento deverá atender ao expresso no Manual de apoio à análise de
projectos relativos à implementação de infra-estruturas lineares (ICNB, 2008). Para além do referido, e do
expresso no EIA, importa sublinhar os seguintes aspectos:
o(s) programa(s) de monitorização devem ser apresentado(s) em fase de RECAPE estando sujeito(s) a
avaliação e aprovação prévia do ICNB, devendo no caso do lobo seguir as orientações específicas anexas ao
presente parecer (ver anexo III);
será necessário implementar monitorização específica para alguns grupos prevendo metodologias como a
armadilhagem fotográfica;
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a monitorização dos atropelamentos e mortes por colisão, deve permitir determinar mortalidade da fauna
terrestre e voadora. Esta monitorização da mortalidade deverá seguir uma metodologia de transectos de
prospecção não inferiores a 1km, que no total cubram pelo menos 25% da extensão total do projecto; as
prospecções deverão ser realizadas semanalmente e adicionalmente deve ser calculada a taxa de remoção
de cadáveres;
a periodicidade dos relatórios de monitorização, deverá ser ajustada, particularmente na fase de construção,
em função dos objectivos da monitorização e dos parâmetros próprios de cada espécie;
os relatórios referidos deverão também ser fornecidos em formato digital.

Ruído
Estudos
Apresentação em fase de RECAPE de um Estudo do Ambiente Sonoro que efectue:
novas previsões de ruído considerando dois cenários de tráfego (ano início e ano horizonte de
projecto) e velocidades reais, para cada Trecho de projecto;
redefinição das medidas de minimização de acordo com as novas previsões efectuadas e com o
referido no ponto das Medidas de Minimização deste factor ambiental;
definição dos Planos de Monitorização de acordo com o referido no ponto Planos de
Monitorização.

Medidas de Minimização
Fase de Construção
Devem ser considerados diferentes tipos de medidas de minimização de ruído, tais como intervenções ao
nível da utilização de material circulante com sistemas de frenagem menos ruidosos e observando os
requisitos regulamentares relativos às emissões sonoras dos equipamentos para utilização no exterior, ao
nível da via, por interposição de material resiliente entre o carril e a travessa, sob a travessa ou entre o
balastro e a laje de assentamento e entre as bermas e o limite da plataforma e da implantação da via,
através do alteamento dos taludes de escavação ou da introdução de barreiras acústicas.
As medidas de minimização de ruído devem ser adoptadas de acordo com a seguinte ordem decrescente:
Medidas de redução na fonte de ruído.
Medidas de redução no meio de propagação de ruído.
A definição das Medidas de Minimização deverá ter em consideração a eventual existência a essa data de
classificação de zonas sensíveis e mistas.
Deverá apresentar-se o dimensionamento detalhado/projecto das barreiras acústicas.
Apresentar o Plano de Gestão Ambiental da Obra, onde se deverão incluir medidas que permitam evitar
danos desnecessários e reduzir as perturbações na qualidade de vida local, minimizando as áreas de
intervenção, localizando as estruturas temporárias de apoio (como estaleiros e acessos) nos locais de
menor valor, fazendo o controlo de movimentação de terras e de níveis de ruído.
Deverão identificar-se os locais sensíveis onde ocorrerão impactes negativos durante a fase de obra e
apresentar as respectivas medidas de minimização, as quais poderão passar pela colocação de barreiras
acústicas com absorção sonora em áreas fixas de estaleiro, bem como o encapsulamento de fontes sonoras
fixas.
Para as fontes sonoras móveis deverá efectuar-se um adequado planeamento da sua utilização.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2102
Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo. Lote 1B – Troço Braga/Valença.
Julho 2010

175

Parecer da Comissão de Avaliação

Para a eventualidade de ser necessário o recurso a explosivos para desmonte de rocha, deverão prever-se
medidas especiais, tais como um plano de fogo, o qual deverá ser divulgado pela população mais próxima.
Deverão ser seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem menor ruído possível,
devendo ser garantida a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação
acústica

nos

termos

da

legislação

aplicável

e

que

se

encontrem

em

bom

estado

de

conservação/manutenção.

Plano de Monitorização
Deverá apresentar-se o Plano de Monitorização, para as fases de construção e de exploração, o qual
deverá ter em consideração os resultados do Estudo de Ruído efectuado. Na fase de exploração solicita-se
que a primeira campanha de monitorização, para caracterização da situação de referência, tenha lugar
imediatamente antes do início da exploração. A segunda campanha de monitorização deverá ocorrer 3
meses após a entrada em funcionamento da via.

Vibrações
Estudos
•

Executar um estudo com o objectivo de caracterização dinâmica dos terrenos adjacentes à área de
implementação do projecto.

•

Efectuar uma previsão dos impactes ambientais provocados nas várias fases do projecto, tendo em
consideração os métodos construtivos a serem aplicados e as características em termos da massa e da
velocidade de circulação das composições ferroviárias de alta velocidade.

Qualidade do Ar
Deverá proceder-se à colocação de barreiras físicas à dispersão de partículas, sempre que se esteja na
proximidade de zonas habitacionais ou de interesse ecológico e paisagístico.
Deverá proceder-se à definição de percursos de obra de menor afectação da população local.
As central (ais) de betão a instalar temporariamente para apoio às obras, deverão ser alvo de controlo
rigoroso da potencial emissão de poeiras, através da regular manutenção dos respectivos dispositivos de
recuperação das potenciais emissões e deverão cumprir o disposto no Decreto-lei nº 78/2004, de 3 de
Abril.
Deverá ser expressamente proibido efectuar queimas a céu aberto de qualquer tipo de resíduos, nas obras
ou estaleiros, de acordo com a legislação em vigor.
Deverá proceder-se à protecção com coberturas impermeáveis durante o armazenamento temporário de
terras.
Deverá garantir-se a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras.
Deverá assegurar-se o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com carga coberta.
Deverá proceder-se à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra.
Deverá proceder-se à pavimentação provisória das vias internas do local das obras.
Deverá proceder-se à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos ventosos e
secos.
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Deverão instalar-se dispositivos de lavagem dos rodados de forma a evitar o arrastamento de terras e
lamas pelos veículos.

Sócio-Economia
Condicionantes
Caso não seja possível evitar o atravessamento de áreas de aglomerados urbanos, deverá comprovar-se,
de forma detalhada, que as disrupções criadas são objecto de medidas de minimização e/ou de
compensação, apresentando, para cada caso, justificação para a solução de projecto adoptada, com nota
justificativa incidindo concretamente sobre as seguintes vertentes:
incidência na malha viária;
eliminação de barreiras arquitectónicas;
articulação com planos de mobilidade existentes ou projectados;
inserção visual/tratamento arquitectónico;
riscos associados;
ambiente sonoro.
O desenvolvimento da solução adoptada deverá ser participado, para cada caso, pelos Municípios
envolvidos e pelas entidades gestoras dos respectivos espaços e deve contribuir para a melhoria da
mobilidade das populações locais, como forma de compensar o desequilíbrio deste tipo de projecto entre
os benefícios, de escala nacional e os impactes negativos de carácter marcadamente local.

Estudos/Projectos a entregar em fase de RECAPE
Deverá proceder-se ao estudo detalhado das vias, caminhos e percursos pedonais interceptados, dos
restabelecimentos a efectuar e da rede de caminhos paralelos a construir, de forma a minimizar e
compensar o efeito-barreira introduzido pela nova linha ferroviária e garantir a livre circulação de veículos,
pessoas e animais e o acesso a todas as propriedades e habitações, as acessibilidades locais e o acesso a
todas as parcelas isoladas. Os restabelecimentos a efectuar não deverão introduzir deficiências nas
características geométricas das vias a restabelecer, devendo garantir os usos existentes.
O traçado deverá ser estabelecido adoptando as melhores soluções técnicas para a minimização das
interferências com as actuais vias rodoviárias em serviço, devendo ser obtidas previamente as aprovações
das entidades responsáveis pela sua gestão.
Caso as áreas a afectar pela reposição de caminhos, vias, passagens e sistemas de rega abranjam áreas
situadas fora do corredor estudado na fase de Estudo Prévio, deverá proceder-se à sua caracterização
sócio-económica.
Deverá proceder-se à avaliação dos impactes efectivos e propor as respectivas medidas de minimização,
nos pontos de intersecção da Linha de Alta Velocidade com as principais vias de comunicação existentes e
que resultem do processo de reavaliação dos restabelecimentos, em fase de projecto de execução.
Deverá proceder-se ao estudo detalhado das construções sobrepostas a túneis mineiros, identificando os
impactes e propondo as respectivas medidas de minimização.
Deverá proceder-se à avaliação dos efectivos impactes cumulativos e apresentar as respectivas medidas de
minimização, do projecto com o projecto das linhas de alta e muito/alta tensão para abastecimento do
novo sistema, incluindo subestações.
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Deverá

ser

apresentado

o

Estudo

de

Pormenor

relativo

à

Alteração

das

Condições

de

Habitabilidade/Qualidade de Vida resultante do incremento dos níveis de ruído, vibrações, emissões de
poeiras e corte dos percursos habituais, indicando as respectivas medidas de minimização.
Deverá apresentar-se a avaliação dos impactes ao nível da afectação de Infra-estruturas designadamente,
de abastecimento de água, redes de esgotos, electricidade, rede de telecomunicações, gás, no âmbito da
qual deverão ser contactadas as entidades que gerem esses sistemas, de forma a acautelar a sua
reposição antes de se proceder à afectação.
Deverá ser apresentado um quadro com indicação dos locais onde se irão colocar Barreiras Acústicas,
Muros e/ou vedações ao longo do traçado.

Medidas de Minimização
Fase de Construção
Deverá proceder-se à divulgação do programa de execução das obras às populações interessadas na área
envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as
principais acções a realizar, a calendarização, as afectações, designadamente a afectação das
acessibilidades, riscos associados e respectivas medidas de prevenção e protecção.
Deverá implementar-se um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações, designadamente disponibilizando um livro de reclamações nas
juntas de freguesia afectadas. Deverão ser apresentados relatórios anuais contendo as reclamações e/ou
pedidos de esclarecimento, bem como o seguimento que lhes foi dado pelo Promotor.
Os veículos afectos ao projecto deverão circular permanentemente de faróis médios ligados como forma de
sinalização e visibilidade, contribuindo para minimizar riscos de atropelamentos e acidentes.
Deverá garantir-se que, previamente ao início das obras, estão concluídos os processos de expropriação
dos solos, os quais deverão ser justos, atendendo ao uso do solo, produtividade e benfeitorias efectuadas
No caso de realojamento deverão ser garantidas condições de habitação adequadas ao agregado familiar.
Nas actividades económicas directamente afectadas deverá ser prevista a sua relocalização ou atribuídas as
justas indemnizações tendo em conta os postos de trabalho perdidos.

Solo e Uso do Solo
Condicionante
Para as situações em que o aterro exceda os 10m de altura, nos pequenos vales encaixados, junto a linhas
de água ou onde estas barreiras não respeitem a continuidade com opções construtivas de outras infraestruturas, deverá avaliar-se a opção quer por soluções em viaduto, quer pelo rebaixamento da cota da
rasante do projecto.

Medidas de Minimização
A alteração ao uso do solo deverá ser solicitada à Entidade Regional Norte RAN.
Os vazadouros e escavações de empréstimo não poderão ocorrer em áreas classificadas como RAN e
deverão ser realizados em espaços devidamente licenciados e tratados, cumprindo as boas práticas da arte
para evitar a ocorrência de acções erosivas susceptíveis de soterrar solos de boa qualidade e infraestruturas, a jusante.
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Ordenamento do Território
Medidas de Minimização
Para além das medidas incluídas no EIA deverão ser consideradas as seguintes:
Havendo, de uma forma geral, incompatibilidades entre a implantação desta obra e o regime de uso e
ocupação do solo previsto nos regulamentos dos PDM dos concelhos atravessados, deverá encetar-se as
medidas necessárias ao ultrapassar desta situação, as quais poderão passar, por exemplo, pela suspensão
parcial dos PDM nas áreas e para os usos interditos.
Deverão ser pensadas e tomadas todas as medidas tidas por necessárias/indispensáveis à diminuição do
efeito-barreira, devendo este ser tomado em consideração na avaliação das expropriações, quando
aplicável.

Património
Condicionantes
O Projecto de Execução a desenvolver deverá procurar, em primeiro lugar, a não afectação das ocorrências
patrimoniais, procedendo-se, sempre que possível, a acertos de projecto.
Ocorrência nº 4, Capela de São Caetano – Deverá proceder-se à rectificação pontual do traçado da Plena
Via.
Ocorrência nº 9, Casa do Feital – Deverá efectuar-se uma rectificação pontual do traçado da Variante
Circular de Braga (apesar de não ser o projecto em avaliação esta Variante serve os acessos à estação de
Braga).
Ocorrência nº14, Casa da Maínha - Deverá proceder-se à deslocação do traçado para a periferia do terreno
com alteração da solução construtiva - a substituição do viaduto “Rio Mau” por outra solução “agarrada” à
cota do terreno ou escavada. Propõe-se ainda uma adequada integração paisagística do local a incluir no
Projecto de Integração Paisagística.
Ocorrência nº 35, Caminho Santiago 1- relocalização do emboquilhamento do Túnel do Reborido, de forma
a evitar a afectação da ocorrência. Tratando-se de um impacte visual elevado para o restante troço do
Caminho de Santiago, deverá proceder-se à integração paisagística do local, no respectivo Plano de
Integração Paisagística. Deverá ainda realizar-se um estudo arqueológico, com registo pormenorizado da
ocorrência.
Ocorrência 84, Capela de São Bento da Lagoa – Proceder à rectificação do traçado apresentada no
Aditamento - construção de um túnel cut&cover, com perfis de escavação verticais.

Estudos e Projectos a apresentar em RECAPE
Deverá proceder-se à prospecção arqueológica sistemática ao longo do corredor seleccionado (400 m
centrado no eixo da via), bem como de todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos
temporários e empréstimos, caso se situem fora das áreas já prospectadas. A prospecção arqueológica
deverá ter em consideração áreas com particular sensibilidade patrimonial indiciadas pela análise
toponímica e fisiográfica.
Caso os resultados da prospecção arqueológica realizada apontem para uma possível afectação de
ocorrências patrimoniais, dever-se-á proceder a acertos de projecto, antes de serem propostas quaisquer
outras medidas de minimização intrusivas.
Quando por razões técnicas do Projecto de Execução não houver possibilidade de proceder a alterações,
mesmo que pontuais, de traçado ou de localização dos respectivos componentes, deverá o RECAPE
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efectuar a demonstração da inevitabilidade da destruição total ou parcial dos elementos patrimoniais
afectados.
Deverá prever-se e garantir-se a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afectar
directamente pela obra: no caso de sítios arqueológicos, através da escavação integral; no dos elementos
arquitectónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória
descritiva.
Deverá proceder-se à elaboração de uma carta de visibilidade dos solos resultante de prospecção
arqueológica sistemática.
Deverá apresentar-se cartografia à escala 1: 25 000 e de projecto de todas as ocorrências patrimoniais,
tanto das que constam do EIA como das que forem detectados durante a fase de prospecção sistemática.
Estes elementos devem estar individualmente identificados, georeferenciados (em polígono – área de
dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imóveis).
Na fase de elaboração do Projecto de Execução os resultados obtidos na prospecção arqueológica poderão
determinar a adopção de medidas de diagnóstico (sondagens e escavação) que se venham a revelar
necessárias para avaliação das ocorrências detectadas.
Deverá realizar-se a prospecção arqueológica após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de
empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não
tenham sido prospectadas nesta fase de avaliação.
Para a vertente subaquática:
Deverá proceder-se à realização de prospecção arqueológica intensiva, previamente ao início da obra, por
arqueólogo náutico devidamente credenciado pela Divisão de Arqueologia Náutica e Subaquática do
IGESPAR, IP, tanto em meio submerso como na zona de interface. Os resultados obtidos nas prospecções
arqueológicas poderão determinar também a adopção de medidas de minimização complementares
específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Os achados móveis
efectuados no decurso destes trabalhos deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de
tutela.

Medidas de Minimização
Ocorrência nº 3, Santarão - Prospecção da área com vista à delimitação do sítio e eventual realização de
sondagens de diagnóstico. Em função dos resultados obtidos deverão ser determinadas medidas de
minimização complementares.
Ocorrências nº 5, 6 e 7, Panoias - Deverá efectuar-se uma adequada integração paisagística do local no
Plano de Integração Paisagística a efectuar. Será também necessário adequar a métrica dos pilares à
salvaguarda dos valores patrimoniais. Dada a sua proximidade à ocorrência n.º 14 Casa da Maínha,
qualquer alteração preconizada deverá ter em consideração a sua salvaguarda.
Ocorrência nº13, Alminha de São Vicenso - Deverá efectuar-se uma adequada integração paisagística do
local no Plano de Integração Paisagística. Será também necessário adequar a métrica dos pilares à
salvaguarda dos valores patrimoniais. Dada a sua proximidade à ocorrência n.º 14 Casa da Maínha,
qualquer alteração preconizada deverá ter em consideração a sua salvaguarda.
Ocorrência nº 15, Capela de Cangostas – Deverá proceder-se à relocalização do Restabelecimento A6 e B6
(em escavação).
Ocorrência nº 16, Capela de Fradelos – Deverá proceder-se à relocalização do Restabelecimento A2 e B2

(em aterro).
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Ocorrência nº 31, Igreja Paroquial de Queijada/Igreja de São João Baptista da Queijada – Deverá
proceder-se à adequada integração paisagística do local a ser incluída no Projecto de Integração
Paisagística.
Ocorrência nº 51, Paredes - Deverá proceder-se à integração paisagística do local, no respectivo Plano de
Integração Paisagística a efectuar.
Ocorrência nº 53, Mamoa 2 da Arca – Deverá proceder-se à relocalização do Restabelecimento A18 (em
escavação) de forma a evitar a afectação da ocorrência.
Ocorrência nº 55, Caminhos de Santiago 2 - Os pilares do viaduto do rio Labruja não deverão interferir com
o elemento patrimonial. Tratando-se de um impacte visual elevado para o restante troço do Caminho de
Santiago, deverá proceder-se à integração paisagística do local cujo projecto será desenvolvido na Fase de
Projecto de Execução. Deverá ainda realizar-se um estudo arqueológico, com registo pormenorizado da
ocorrência.
Ocorrência nº 65 - S. Martinho – Deverá efectuar-se a correcta marcação deste imóvel já que existem
sérias dúvidas quanto à sua localização dentro do traçado. No caso de se verificar que será afectado
deverá efectuar-se a rectificação pontual do talude de aterro da Plena Via.
Ocorrência nº 68, Moinho do Lousado – Deverá efectuar-se a rectificação pontual do talude de aterro da
Plena Via.
Ocorrência nº 72, Mondim de Baixo - Deverá proceder-se à integração paisagística do local, no respectivo
Plano de Integração Paisagística.
Ocorrência nº 73, Convento de Ganfei - Deverá proceder-se à integração paisagística do local, no
respectivo Plano de Integração Paisagística.
Ocorrência 81, Azenha – Os pilares do viaduto do Bogalheiro não deverão interferir com a mesma. Deverá
efectuar-se uma adequada integração paisagística do local, no plano de Integração Paisagística.
Ocorrência nº 82, Cruzeiro e Lápide - Deverá proceder-se à integração paisagística do local, no respectivo
Plano de Integração Paisagística.
Ocorrência nº 85, Quinta do Aguilhão - Deverá proceder-se à integração paisagística do local, no respectivo
Plano de Integração Paisagística.
Ocorrência nº 86, Quinta da Torre, Capela e Cruzeiro - Deverá proceder-se à integração paisagística do
local, no respectivo Plano de Integração Paisagística.
Ocorrência Monte de Cones/Cide (Braga), km 7+500 da Alt A e B, Rest.A4/B4 e PI 6 - Tratando-se de
ocorrência não identificada no presente EIA não foram apresentadas medidas de minimização. Assim,
considera-se que as medidas de âmbito geral deverão ser implementadas.
Deverá ser concedida particular atenção na definição da localização dos pilares do Viaduto sobre o vale do
Rio Lima, de modo a salvaguardar eventual património subaquático localizado no Lima, tratando-se de uma
zona de elevada sensibilidade.

Para a fase prévia à obra e de obra para a vertente terrestre:
Deverá efectuar-se o acompanhamento arqueológico permanente durante as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes),
quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de
estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. Este acompanhamento deverá ser efectuado por um
arqueólogo, por frente de trabalho, quando as acções inerentes à implementação do projecto não sejam
sequenciais mas sim simultâneas.
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Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de
medidas de minimização complementares.
Dever-se-á igualmente sinalizar e vedar as ocorrências que se situem até 100m da área de intervenção do
projecto, condicionando a circulação de modo a evitar a sua afectação. As ocorrências situadas a menos de
50m da área de intervenção deverão ser vedadas com painéis.
Para a fase prévia à obra e de obra para a vertente subaquática:
Todos os trabalhos intrusivos, em meio submerso ou de interface, deverão ser acompanhados por
arqueólogo náutico.
Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de
medidas de minimização complementares específicas (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras). Os achados móveis efectuados no decurso destes trabalhos deverão ser
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela.

Paisagem
Condicionantes
Sempre que possível e tecnicamente viável, deverá o projecto ser ajustado ao terreno de forma a reduzir
tanto quanto possível os impactes em relação à dimensão e expressão dos taludes de aterro (a título de
exemplo ao km 1+500, km 29+000, km3 7+000, km 37+500, km 61+250) e escavação (km3+000, km
28+500, km 36+000, km 37+750 ao 39+500, km 41+000, km 45+700 ao km 47+000), altura dos
viadutos e pontes e todas as demais afectações identificadas no EIA.
No caso dos aterros mais significativos (com altura máxima superior a 15 m) e com grande acessibilidade
visual dever-se-á avaliar a possibilidade de introduzir viadutos ou pontes, na travessia de linhas de água,
justificando-se os casos onde tal não é possível.
Deverá ser efectuado o prolongamento para Sul, sobre a várzea do Rio Coura, do viaduto previsto para
esta zona, de forma a evitar o aterro previsto.
Deverá ser estudada a viabilidade técnica de substituição do aterro previsto no km inicial, no encontro com
a linha da CP Braga, por uma solução de viaduto ou a sua deslocação para outro local, que minimize os
impactes.

Estudos e Projectos a entregar na Fase de RECAPE
O desenvolvimento na fase de projecto dos viadutos (Rio Cávado e Lima) e pontes e de outras obras de
arte em geral, previstas para a transposição e restabelecimentos de estradas, caminhos e linhas de água,
deverá ser feito assegurando tanto quanto possível, a sua integração harmoniosa e esteticamente
equilibrada na paisagem. Deverão ser efectuados estudos relacionados com os aspectos plásticos e
arquitectónicos das estruturas, tendo também em consideração o tipo e alinhamento dos pilares, sendo
desejável que prevaleçam soluções que apresentem maior vão, sem recurso aos mesmos.
Deverão ser efectuados estudos no sentido de serem propostas soluções técnicas (eventualmente mistas) e
estéticas (cores e materiais para os alçados) mais adequadas à paisagem envolvente, para as situações de
emboquilhamento de túneis.
Deverá ser elaborado um Plano Especial para as Espécies Exóticas Invasoras, para a área de influência da
obra, que contemple a sua eliminação por meios físicos ou outros a determinar, consoante a espécie em
presença, dado o seu elevado carácter invasor. Para o efeito deverá proceder-se previamente ao
levantamento e representação cartográfica das áreas afectadas. O Plano deverá contemplar cuidados
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especiais na remoção e eliminação eficiente desse material vegetal, tendo em consideração a época de
produção

de

semente,

devendo

recorrer-se

à

assistência

e

aconselhamento

técnico

de

entidades/instituições com trabalho reconhecido na área, dada a sensibilidade da questão. A decapagem e
a remoção das terras, das áreas invadidas, devem também ser objecto de cuidados especiais quanto ao
seu armazenamento e eliminação, não devendo ser reutilizadas como terra vegetal.
Deverá ser apresentado um Projecto de Requalificação das Linhas de Água – rios e ribeiras - atravessados
e das respectivas galerias ripícolas, nas áreas onde eventualmente possam ocorrer perturbações
decorrentes da obra e adjacentes às mesmas, com recurso a plantações e outras soluções de engenharia
natural.
Deverá proceder-se ao estudo detalhado das afectações directas de zonas urbanas (habitações e
equipamentos), para a identificação de áreas sensíveis para as quais o Projecto de Integração Paisagística
deve apresentar soluções específicas de minimização de impactes visuais.
Deverá ser apresentado um Projecto de Integração Paisagística (PIP) (ou vários, caso se justifique, pela
diversidade de situações existentes), com dois objectivos principais: recuperar todas as áreas
temporariamente afectadas pela obra (estaleiros, áreas de empréstimo, áreas de depósito, parques de
máquinas e de materiais, acessos temporários, etc.); e integrar as novas estruturas na Paisagem
circundante, diminuindo os seus impactes cénicos (emboquilhamento de túneis, taludes, muros, vedações,
passagens para a fauna, restabelecimentos, barreiras acústicas, edifícios e estruturas associadas a
estações, etc.), garantindo as relações de continuidade com a paisagem. A recuperação e integração
deverão ter, ainda, em consideração as características e especificidade da envolvente – natural, agrícola,
florestal, urbana e periurbana. Este projecto deverá atender às seguintes questões:
Todas as áreas temporariamente afectadas deverão ser recuperadas; descompactação do solo;
modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível; revestimento com as terras
previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos afectados e hidrossementeira.
Nos emboquilhamentos dos túneis, deverá assegurar-se a continuidade do relevo natural e proceder
à implementação das soluções técnicas e estéticas resultantes dos estudos elaborados com esta
intenção.
Assegurar a reconstituição da vegetação das zonas envolventes aos pilares e taludes dos encontros
das obras de arte em geral com o terreno.
Deverá contemplar-se a criação de cortinas de vegetação estratificadas - arbóreas e arbustivas –
nas proximidades de áreas de elevada sensibilidade identificadas, de áreas urbanas e de elementos
de património.
A envolvente às barreiras acústicas pelo lado exterior deverá, sempre que possível, ser alvo de
plantações com espécies arbustivas, arbóreas e trepadeiras com dimensão considerável à data de
plantação (árvores com PAP nunca inferior a 12/14 cm; arbustos com altura não inferior a 0,5 m),
para que a redução do impacte visual das mesmas ocorra tão cedo quanto possível.
Pela mesma razão, a base dos taludes de aterro com altura superior a 2 m localizados nas áreas
sensíveis identificadas deverá igualmente, sempre que possível, ser alvo de plantações com espécies
arbustivas e arbóreas com dimensão considerável à data de plantação (árvores com PAP nunca
inferior a 12/14 cm; arbustos com altura não inferior a 0,5 m). As plantações de arbustos ou
trepadeiras deverão prolongar-se pelo talude acima.
Nas áreas sensíveis identificadas, em resultado do Estudo solicitado sobre as afectações directas de
zonas urbanas, o enquadramento paisagístico da obra não se deve limitar à criação de cortinas
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verdes lineares e monótonas, mas deverá ser realizado um projecto de integração adequado a cada
situação e tendo em conta as características específicas de cada uma delas. Este deverá contemplar
a criação de cenários diversos, compostos por várias espécies arbóreas e arbustivas, distribuídos
livremente ou constituindo alinhamentos múltiplos e diversificados.
Deverão ser consideradas soluções de integração específicas dos taludes e das suas estruturas de
contenção – redes, malhas, pregagens, betão projectado - de forma a reduzir o seu impacte visual,
nomeadamente para as zonas de talude de aterro e dos muros de betão e de gabiões. Deverá ser
estudada conjuntamente com a especialidade de estruturas a forma de compatibilizar a construção
de muros com soluções de integração paisagística – quebra de muros em patamares plantados ou
gabiões com bolsas de terra plantadas - ou soluções de engenharia natural, de modo a reduzir o seu
impacte visual.
Deverão ser criadas barreiras acústicas naturais (modelação de taludes) sempre que exista espaço
disponível. Quando tal não acontecer e for necessário recorrer a barreiras acústicas convencionais,
estas devem ser convenientemente integradas.
Deverão ser apresentadas medidas cautelares, abrangentes e detalhadas, que observem a
salvaguarda e protecção da vegetação existente (nomeadamente exemplares de árvores ou
arbustos que apresentem valor ecológico, ornamental ou patrimonial e vegetação ripícola) medidas
de protecção à zona radicular, a fogo, a químicos, a soterramento,a excesso de água, a danos
físicos e mecânicos.
Deverão ser usadas, tanto quanto possível, espécies de árvores, arbustos e herbáceas autóctones
na área de intervenção, para um maior sucesso das sementeiras e plantações a executar.
Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado
comportamento invasor em território nacional.
Deverão ser recolhidos propágulos (sementes e estacas) da vegetação natural existente, de todas
as espécies com interesse para a revegetalização, para propagação em viveiro e posterior utilização
na revegetalização das áreas afectadas, evitando-se assim contaminação genética por material
genético de proveniência desconhecida.
Deverá ser avaliada a viabilidade de transplantes de exemplares arbóreo-arbustivos que serão
necessariamente removidos para a criação das cortinas arbóreas, que pelo seu porte contribuam
para uma mais rápida integração das vedações das áreas de estaleiros e outras afectações
similiares, minimizando e reduzindo assim o tempo de duração do impacte visual. Para tal, deverá
ser feito um levantamento dos exemplares arbóreo-arbustivos que revelem ter viabilidade para
serem transplantados, de forma a serem considerados em sede de caderno de encargos e
estimativa orçamental.
Deverá ser estudada uma área de viveiro temporário para receber os exemplares em situação de
transplante e para propagação do material vegetal recolhido no local.
As sementeiras deverão ser feitas recorrendo a hidrossementeira, temporalmente separadas para
espécies herbáceas e sub-arbustivas e arbustivas da flora local.
Deverá recorrer-se a plantações, em módulo ou não, de espécies arbustivas e arbóreas.
Deverá proceder-se ao revestimento vegetal dos taludes tão rapidamente quanto possível, para
evitar a erosão hídrica e acelerar a mitigação dos impactes visuais.
O PIP deverá incluir um Plano de Manutenção com a calendarização para o conjunto de operações fertilização, rega, retanchas, ressementeiras, limpezas - que o mesmo deve observar.
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O PIP deve ainda procurar articular-se em estreita coordenação com:
As medidas do factor Sistemas Ecológicos no que se refere ao enquadramento das passagens para a
fauna e na recuperação das linhas de água/galeria ripícola.
Com o factor sócio-economia, nas situações de conflito – proximidade, pilares, taludes e muros com as povoações, habitações e acessos/restabelecimentos.
Com o Factor Património, quanto às soluções a implementar nos casos da presença de elementos
patrimoniais.

Medidas de Minimização
Todas as áreas e edifícios de apoio à gestão e exploração do empreendimento deverão atender ao
enquadramento paisagístico das áreas de implantação, bem como assumir volumetrias, cores e materiais
de qualidade e adequados às características tradicionais locais, constituindo elemento de arquitectura de
impacte visual tendencialmente positivo.
O projecto de iluminação a ser elaborado deverá acautelar todas as situações que conduzam a um excesso
de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa – Estação de Valença, P.U.E.C.,
Subestação de Tracção, Estação de Braga. Deverá ser criteriosa a concepção e a instalação, desde a
escolha dos tipos de dispositivos – luminárias - e de lâmpadas utilizadas na iluminação exterior, à correcta
e eficiente orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva. Particular
atenção deverá ser dada, nas zonas de ocorrência de habitats sensíveis – Rio Minho, Ribeira da Pedreira,
Ribeira de Boriz, Ribeira do Bogalheiro, Rio Coura, Rio Labruja, Rio Lima, Rio Neiva, Rio Cávado, Rio Mau atravessadas pelo traçado, onde os níveis de luminosidade são factor importante no equilíbrio e
manutenção das condições ecológicas e à percepção da paisagem.
Deverá proceder-se à delimitação física e à protecção, para enquadramento paisagístico, das áreas
afectadas temporariamente durante a fase de construção: colocação de tapumes junto a estradas e
percursos panorâmicos e em zonas com maior acessibilidade visual, para minimização do efeito visual
menos agradável que a obra imprime.
O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser feito em veículos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras no ar e a sua deposição na
envolvente.
Deverá efectuar-se periodicamente o humedecimento do terreno alvo de mobilizações de terras e
circulação de maquinaria, principalmente em épocas secas do ano, reduzindo o efeito de diminuição da
visibilidade implícito no levantamento de poeiras.
Deverá minimizar-se o intervalo de tempo entre a preparação do terreno e a obra propriamente dita,
procurando reduzir ao máximo o período de exposição dos solos.
A execução dos taludes – aterro e escavação – deverá procurar estabelecer uma modelação mais natural
nas zonas de transição com o terreno existente conferindo-lhes, assim, maior continuidade. A modelação
sempre que possível deve privilegiar inclinações inferiores a 1:2 (V:H) e suavizadas por perfil em S ou
“pescoço de cavalo”.
Nos taludes com declive igual ou superior a 1.5/1 (V/H), ou sempre que a estabilização do terreno o exija,
deverão ser utilizadas mantas orgânicas para garantir a estabilização imediata dos taludes, evitar ou
diminuir a ocorrência de eventuais ravinamentos e facilitar o estabelecimento da vegetação.
Deverão ser adoptadas estratégias alternativas na concepção das estruturas de contenção dos taludes
(muros, ancoragens, pregagens, gabiões e outras) com recurso a materiais susceptíveis de minimizar o
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impacte visual decorrente da implantação destes tipos de estruturas. Em situações complexas poderá
justificar-se a aplicação de técnicas de engenharia natural.
Quando a implantação dos viadutos e pontes ocorra próximo e paralelo a outro existente, a sua concepção
estrutural deverá procurar a conjugação no alinhamento dos pilares.
Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projecto, ainda que possam ser utilizadas
como zonas de apoios, não deverão ser desmatadas ou decapadas.
A camada superficial do solo (terra vegetal), possuidora do banco de sementes das espécies autóctones,
deverá ser removida e depositada em pargas. Estas deverão ter até 2m de altura; deverão ser
armazenadas próximo das áreas de onde foram removidas, quando possível, mas assegurando que é em
áreas planas e bem drenadas; e deverão ser protegidas contra a erosão hídrica para posterior reutilização
no revestimento de taludes e restantes obras de integração paisagística.
Deverá garantir-se a preservação das margens das linhas de água e das suas galerias ripícolas, devendo-se
definir uma faixa de protecção das mesmas, na qual se deverão evitar as movimentações de terra,
circulação das máquinas e viaturas, depósitos de materiais e instalações de estaleiros. Deverá proceder-se
à reconstituição da vegetação ribeirinha nos locais onde esta for afectada.
Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime
de protecção, deverá respeitar-se o exposto na respectiva legislação em vigor. Adicionalmente deverão ser
implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a
intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afectadas.
Deverá assegurar-se a assistência técnica da obra, de forma a garantir a correcta implementação do PIP,
assim como das medidas de minimização.
Durante a fase de exploração do projecto em estudo deverá ser garantida a manutenção de toda a área
sujeita a intervenção no âmbito do PIRP, nesse sentido deverá ser adjudicado, após a conclusão do prazo
de garantia da Obra, a execução de operações de limpeza e manutenção das novas áreas vegetalizadas.

Transportes e Acessibilidades
Fase de Construção
Deverá elaborar-se um plano de circulação de veículos e máquinas afectos à obra que vise minimizar as
perturbações sobre as deslocações locais.
Deverá elaborar-se um plano de sinalização e de divulgação dos desvios de tráfego, das alterações na
circulação rodoviária e pedonal e a eventual relocalização de paragens de transportes públicos.
Deverá proceder-se à reparação de eventuais danos sobre as infra-estruturas viárias decorrentes da
circulação das viaturas afectas à obra.

Pareceres das Entidades Externas e da Consulta Pública:
Tendo em conta os pareceres recebidos no âmbito da consulta pública efectuada e das entidades externas
consultadas pela CA, considera-se que as preocupações e recomendações (alterações de projecto, estudos e
medidas de minimização/compensação) apresentadas (as que se aplicam à Solução 12), deverão ser
adequadamente analisados no RECAPE a apresentar, devendo neste documento demonstrar-se como foram
contemplados/integrados no Projecto de Execução a desenvolver (quer ao nível do Projecto de Execução, quer
como Medidas de Minimização/Compensação). Sempre que não seja possível satisfazer alguma das pretensões
manifestadas deverá no RECAPE ser apresentada a respectiva justificação.
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Sem prejuízo de nos pareceres das entidades externas se poderem referir outros aspectos, junto se apresenta
um resumo do solicitado por estas entidades.

Principais Medidas de Minimização/Alterações solicitadas pelas Autarquias:
Autarquia
Câmara
Municipal de
Ponte de Lima
(Tramo 2)

Medidas de Minimização/Alterações solicitadas
Existência de uma decisão rápida quanto ao traçado a implementar.
Existência de uma paragem no Município, no caso de se optar pela Alternativa A2.
Deverá ser dada maior atenção ao atravessamento de áreas urbanas, em especial nas freguesias
de Arca e Brandara.
Deverá ter-se cuidado nas condições de atravessamento do rio Lima.
Rever as características geométricas das vias, nomeadamente no que respeita às questões de
segurança de circulação do veículo.
Sugerem outras alternativas para construção do PUEC – criação de um ramal a poente do traçado
principal, entre os viadutos rio Lima e rio Labruja, dedicado exclusivamente às composições que
efectuem paragem em Ponte de Lima, seguindo o tráfego de atravessamento pela via principal e
em túnel. No entanto, esta alteração pode ter maior afectação de edificações, embora se reduzisse
a cota do viaduto do rio Lima em cerca de 25m.
Consideram que com alterações localizadas, quer do traçado em planta quer do perfil longitudinal,
seria possível melhorar significativamente não só os aspectos relacionados com o conforto e
segurança da circulação, como também contribuir para a minimização de alguns dos impactes
visuais decorrentes das soluções adoptadas para o traçado dos troços que atravessam o concelho
de Ponte de Lima da ligação ferroviária entre Porto e Vigo.

Câmara
Municipal de

Ligeira alteração do traçado, de forma a afastá-lo do aglomerado de Moinhos, em Marrancos.
Prolongar o túnel de Marrancos para minimizar o Ruído no espaço urbano existente a nascente.

Vila Verde

Transformar as escavações em cut&cover.

(Tramo 1 e

Para alternativa A, assegurar os restabelecimentos das seguintes vias:

Tramo 2)

Caminhos próximos de Palmaz e Bustelo, entre os km 16+300 e 16+900.
Caminho que estabelecerá a ligação a Atiães, Parada de Gatim e Escariz S. Mamede, ao
km 17+000, o qual deverá assumir a configuração de tipo Estrada Municipal.
Caminho entre Arcozelo e Marrancos que passa junto à Quinta do Paço, ao km 22+550
(na embocadura do túnel de Marrancos).
Caminho de ligação aos terrenos agrícolas, km 22+820.
No restabelecimento A14, o sentido do tráfego deverá ser o mesmo que actualmente
ocorre na via que estabelece ligação entre Freiriz e Escariz S. Mamede, isto é, o
restabelecimento proposto não deverá conduzir o tráfego para o interior do aglomerado
existente.
Para alternativa B, assegurar os restabelecimentos das seguintes vias:
Caminho de Oleiros para Casalinho, ao km 15+100.
EM 566-1, próximo do campo de futebol de Oleiros, ao km 15+350.
Caminho de Freiriz para Bogalheiros, ao km 17+300.

Câmara

Reformular o restabelecimento A22, pois não tem saída, propondo-se a manutenção do actual

Municipal de

traçado.

Paredes de

Para a Alternativa A, desviar o traçado para poente na zona entre o km 48+650 e 49+300 e o km

Coura
(Tramo 2 e
Tramo 3

51+300 e o 52+000, de forma a evitar impactes nas habitações.
No trecho comum, às Alternativas A2 e B2, efectuar um viaduto entre o km 49+500 e 49+800 para
evitar a construção de um Muro de Suporte sobre o rio Coura.

(apenas 1km de
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trecho comum)
Câmara
Municipal de
Braga
(Tramo 1)

Proceder aos restabelecimentos das vias intersectadas, de acordo com o mencionado no parecer
emitido.
Ripar o traçado entre o km 0+700 e 1+200, para poente, para evitar demolição de habitações.
Ao km 1+367.6, a PA1, deve ter um perfil transversal de 6m de faixa de rodagem e passeios com
1,5m de largura de ambos os lados.
O restabelecimento da via A1-B1 deve ligar também à PA1 e à zona da EN 103-2.
Ao km 1+853.9, a PA2, deve ter um perfil transversal de 6m de faixa de rodagem e passeios com
1,5m de largura de ambos os lados.
Ao km 2+120 (junto à PS A3) é preciso restabelecer o caminho municipal existente com 6m de
faixa de rodagem e passeios ou bermas com 1,5m de largura de ambos os lados.
Ao km 2+815 é preciso restabelecer o caminho municipal existente com 7m de faixa de rodagem e
passeios com 1,5m de largura de ambos os lados.
Ao km 3+045.8, a PS3, e respectivo restabelecimento devem ter um perfil transversal de 10m de
faixa de rodagem e passeios com 2m de largura de ambos os lados.
Ao km 6+122.8, a PS4 (sobre a EM 563) e respectivo restabelecimento, devem ter um perfil
transversal de 7m de faixa de rodagem e passeios com 1,5m de largura de ambos os lados.
Não sendo viável a localização da Estação mais a Norte ou mais a Sul, de forma a evitar o corte da
EM564, considera-se necessário completar o restabelecimento da rede viária local, nomeadamente
da EM 564, do CM 1326 e do CM 1325-1, assim como, prever uma ligação entre a EN205-4 e o nó
de ligação da Estação à Variante do Cávado.
Ao km 9+150.0, a PA3, deve ter um perfil transversal de 6m de faixa de rodagem e passeios com
1,5m de largura de ambos os lados.
Ao km 9+406.0, a PA4, deve ter um perfil transversal de 7m de faixa de rodagem e passeios com
1,5m de largura de ambos os lados.
Ao km 10+207.9, para a PA5, deve estudar-se um traçado alternativo ou adoptar um perfil
transversal de 6m de faixa de rodagem e passeios com 1,5m de largura de ambos os lados.

Câmara

Assegurar medidas compensatórias para as habitações directamente afectadas e para as que serão

Municipal de

afectadas de forma indirecta.

Vila Nova de

Alterar o nome de “Túnel Sapardos” para “Túnel do Coussorado”.

Cerveira
(Tramo 3)

Propor medidas para o rebaixamento do nível freático na freguesia de Sapardos.
Assegurar o restabelecimento da rede viária intersectada e do restabelecimento do caminho de
ligação entre as freguesias de Sapardos e Mentrestido.
Assegurar corredores ecológicos para as zonas de passagem de espécies de importância para a
conservação da natureza.
Salvaguardar medidas de protecção à floresta previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios.
Efectuar a recuperação dos solos agrícolas após a fase de construção.
Assegurar a existência de um interlocutor que receba sugestões/reclamações/observações.

Câmara
Municipal de
Valença
(Tramo 3,
Tramo 4)

Propõem duas soluções estratégicas:
Necessidade de ligação entre a Linha Convencional (actual Linha do Minho) e a LAV,
projectando a futura Estação da LAV como “Estação Única” para as duas proveniências.
Realização em PE de um trabalho directo com as Junta de Freguesias e a Câmara
Municipal.
Estabilização da cota do projecto do traçado de Alta Velocidade (baixando-a) de forma a minimizar
os impactes nas populações e nos núcleos urbanos consolidados.
Realização de túneis do tipo túnel mineiro ou, nos casos tecnicamente impossíveis, túneis do tipo

cut&cover , de forma a minimizar os impactes nos aglomerados de Seara, Azenhas e Oliveira da
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Mosca.
Bogim-Cerdal: para evitar a demolição de edifícios o túnel cut&cover deveria ser substituído por um
túnel mineiro a uma cota inferior.
Feira dos Santos-Cerdal: a proposta do traçado deverá passar pela realização de um túnel em

cut&cover , não só de apenas 240m de extensão (como descrito no Aditamento), mas de cerca de
400m de extensão. O planeamento dos trabalhos não deverá coincidir com a feira mensal realizada
no local, com especial atenção para o feriado de 1 de Novembro.
Rebaixamento da cota do projecto de forma a atravessar os núcleos urbanos de Lugar de Casa
Gonçalo, Cortinhas, Portela e Reguengo em forma de túnel mineiro e suavizando o atravessamento
por aterros/viadutos, de forma a minimizar a afectação de diversas habitações e os impactes na
zona de Veiga.
Restabelecer todas as ligações interrompidas em fase de execução e em fase de exploração.
O Projecto de Execução deverá ser desenvolvido de forma a minimizar a afectação das redes de
infra-estruturas e de equipamentos existentes e previstos.
Existência de um interlocutor para receber sugestões/reclamações/observações da população.
Localização dos estaleiros em locais desabitados, longe das linhas de água evitando solos
classificados (RAN, REN, Floresta de Produção, Rede Natura 2000, entre outros).
Deverão ser acautelados através de um Plano de Gestão de Resíduos, os destinos a dar a todos os
resíduos e inertes resultantes do projecto.
Elaboração de Planos de Monitorização para a fase de execução e de exploração.
Realização de Estudos de Enquadramento para a Estação de Valença e sua envolvente, definindo a

posteriori as diversas ligações viárias e a necessidade de infra-estruturas que suportem a Estação,
saneamento, abastecimento de água, etc.
Garantir o uso de espécies arvenses e florais adequadas à região.
Realização de estudos temáticos ou PMOT de forma a avaliar novas estratégias de ordenamento
territorial (ex: Planos de Urbanização, Planos de Mobilidade).
Garantir a reutilização dos bons solos agrícolas afectados pelas obras, evitando a perturbação das
actividades agrícolas e florestais, principalmente nas zonas a Norte da Estação de Valença e nas
freguesias de Fontoura e Cerdal (bolsa de solos RAN e REN).
A afectação de extensas áreas pertencentes à REN, RAN, Rede Natura 2000 e zonas de protecção
florestal deverá ser minimizada e objecto de estudo concreto, designadamente a zona do
emparcelamento na freguesa de Ganfei.
Infra-Estruturas de Água e Saneamento - Proceder à avaliação da Rede de Infra-Estruturas de
Saneamento e Abastecimento de Água de forma a conhecer as capacidades, verificando as
necessidades de execução e ampliação destas redes.
Rede Viária Municipal - O cruzamento do traçado da RAVE com a Rede Municipal e Nacional deverá
ter em conta os efeitos barreira, devendo os restabelecimentos ser realizados o mais brevemente
possível. Também importante será a definição de uma nova malha viária entre a Estação e as
principais vias de comunicação viárias - N13, A28/IC1 e a A3.
Obras de Arte da Linha da AV - As obras de arte tais como viadutos deverão ser alvo de
estudo pormenorizado para que as implantações dos pilares tenham o menor impacte no
solo, e a sua rede de escoamento não seja realizada directamente para o solo, mas sim em
canais de escoamento apropriados. Os aterros e escavações deverão ser alvo de acções de
vegetação ou outras que permitam a consolidação e a minimização do seu impacte no
território.
Acompanhamento arqueológico efectivo durante toda a fase de construção com especial realce
para os locais da Feira dos Santos em Cerdal e, nas zonas onde o projecto afecta o Caminho de
Santiago.
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Avaliar as afectações incidentes sobre o Património existente e referido no EIA, tais como: Capela
de São Gabriel, Mondim de Baixo (possível mamoa), Mosteiro de Ganfei, Igreja Matriz da Gandra,
Quinta de Cubos, Azenha de Cubos, Quinta da Lameira, Quinta de Santo António, Povoado
Fortificado (Picões), Cruzeiro do Raso, Azenha no Bogalheiro, Cruzeiro e Lápide em Boriz Fontoura,
Bouça da Gândara, Capela de São Bento da Lagoa-Cerdal, Quinta do Aguilhão, Quinta da Torre,
Capela e Cruzeiro.
Em fase de PE e de obra deverá existir uma interligação rápida e precisa entre as entidades
envolvidas na gestão da zona industrial e de armazenagem de Gandra e da futura Plataforma
Logística de Valença e a entidade executora da LAV.
Estabelecer programas de monitorização da fauna, detectando alterações na utilização de habitats,
nomeadamente, verificar modificações na avifauna, ictiofauna, invertebrados, anfíbios, répteis e
mamíferos existentes no concelho, no Sítio do rio Minho e na ligação com a zona de Protecção
Especial dos Estuários dos rios Minho e Coura.
Para todas as situações, onde se prevê a afectação directa de captações de água subterrânea,
deverão ser apresentadas soluções compensatórias, nomeadamente a sua relocalização. Em caso
de impossibilidade, devem ser devidamente seladas, evitando a contaminação dos níveis freáticos.
Devem ser tidas em conta todas as linhas de água que confrontem com o projecto nomeadamente
afluentes e ribeira da Pedreira, afluente e ribeira da Veiga da Mira, afluente e ribeira Ameias e o rio
Minho.
Garantir a não poluição das linhas de água e, caso existam situações de obstrução por inertes ou
outros, deverão as linhas de água ser alvo de acções de limpeza e reposição de vegetação. Evitar
cortes das linhas de água.

Principais Medidas de Minimização/Condicionantes propostas pelas restantes entidades:
Entidade
DGADR

Medidas de Minimização/ Condicionantes
Deverão ser estudados, após a execução das obras de construção desta Linha, todos os casos das
explorações agrícolas que perderam a sua viabilidade na sequência do fraccionamento e adoptar soluções
que as tornem de novo economicamente viáveis, o que poderá passar pela concentração da área da
exploração dividida pela Linha Ferroviária.
Deverão ser construídas as infra-estruturas que permitam repor uma situação semelhante à actualmente
existente.

DRE/N

Pedreira de argila na zona de Cabanelas – Vila Verde/Barcelos – Nesta zona existe um depósito mineral
de argilas, denominada depósito argiloso do Vale do Cávado. As jazidas principais ocorrem nas regiões de
Ucha, Cervães e Prado (Barcelos e Vila Verde). As áreas ainda disponíveis para a indústria extractiva
deverão ser preservadas para este fim tendo em vista a manutenção da indústria cerâmica no local.

DGEG

Salvaguardar o desenvolvimento da exploração dos recursos geológicos, que poderá ocorrer na área de
pedido de prospecção e pesquisa.
Devem ser integralmente cumpridas todas as disposições estabelecidas na legislação específica aplicável
respeitante às condições de segurança do gasoduto Braga-Tuy, nomeadamente no que se refere às
disposições referentes às servidões administrativas, distâncias mínimas de segurança e restrições de
utilidade pública vigentes.
Deverá salvaguardar-se a infra-estrutura Aproveitamento Hidroeléctrico de Ruães que se localiza dentro da
área em estudo.

INIR

Necessidade de respeitar/atender às zonas non aedificandi no sentido de possibilitar a concretização dos
correspondentes projectos de alargamento do número de vias que se encontram previstos, nas bases dos
respectivos contractos de concessão das infra-estruturas rodoviárias.
Compatibilizar a LAV com as infra-estruturas rodoviárias concessionadas pelo estado, sendo que a
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alternativa ferroviária que vier a ser seleccionada deverá contemplar as melhores soluções técnicas de
minimização das interferências com as auto-estradas em serviço e sobre as quais as concessionárias
terão de se pronunciar oportunamente.
As questões atrás referidas deverão ser salvaguardadas em sede de DIA e a respectiva resolução
demonstrada em sede de RECAPE.
EP, SA

O Viaduto sobre o rio Lima deverá ser compatibilizado, em fase de PE com o PE da EN203 – Variante a
Ponte de Lima.
O EP das Variantes EENN302 e 303 encontra-se em curso, perspectivando-se que o mesmo seja
brevemente submetido a procedimento de AIA. Assim, este projecto será posteriormente compatibilizado
coma solução que a LAV vier a desenvolver na fase de PE, na sequência do procedimento em curso.
Salientam que, a intercepção das infra-estruturas rodoviárias existentes sob a gestão da EP, SA e
Concessionários deverão necessariamente ser compatibilizados e objecto de aprovação por estas
entidades, devendo as mesmas ser consultadas aquando da fase de PE do Lote em avaliação.

BRISA

A implantação das Passagens Superiores, Viadutos e Túneis, previstas para transpor a A3, terá que
acautelar o futuro alargamento da A3, e o gabarit livre a garantir, quer na fase de construção, quer na
fase de exploração, o qual não pode ser inferior a 5,5m.
A alternativa que vier a ser adoptada deverá contemplar as melhores soluções técnicas e
correspondentes processos construtivos para minimização das eventuais interferências com a autoestrada em serviço. Assim, no desenvolvimento sequente deste projecto, dever-se-á considerar não só as
zonas de servidão “non aedificandi” da A3, garantindo todas as disposições regulamentares aplicáveis à
sua implantação relativamente à mesma, bem como adequar e implementar as medidas necessárias à
compatibilização dos diversos projectos, nomeadamente todas as situações que possam carecer de
cuidados técnicos específicos, bem como da gestão do tráfego nesta auto-estrada, e sobre as quais a
BRISA terá que se pronunciar oportunamente.

Estado Espanhol
Deverão incluir-se inventários exaustivos da fauna e vegetação da zona, indicando as espécies protegidas
presentes.
Deverão definir-se especificamente as medidas de minimização e de salvaguarda propostas com o objectivo
de evitar a afectação dos Sítios de Interesse Comunitário “Gándaras de Budiño” e “Baixo Miño”.
Deverá conseguir-se um balanço de terras equilibrado para, sempre que possível, evitar o recurso a zonas
de empréstimo e de depósito, as quais devem ser objecto de avaliação de impacte ambiental.
Deverá reduzir-se ao mínimo a afectação da rede hidrográfica existente.
Deverá evitar-se, sempre que possível, na construção de viadutos, a colocação de pilares no leito do rio e
localizar os pilares dos viadutos o mais afastado possível dos leitos das linhas de água.
Deverão prever-se medidas de salvaguarda do património e dos vestígios arqueológicos, de acordo com as
indicações das autoridades competentes na área da conservação do Património Cultural.
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ANEXOS:

Anexo I: Pareceres das Entidades Externas

Anexo II: Esboço Corográfico

Anexo III: Orientações para monitorização do Lobo (ICNB)

