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O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO?
Este Resumo Não Técnico (RNT) é um volume independente, que integra o Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) em fase de Projecto de Execução do projecto IP5 entre Vilar Formoso e a
Fronteira, e que pretende descrever o projecto em análise e as principais conclusões do EIA
para o público em geral. Refira-se que o EIA foi elaborado entre Junho de 2008 e Julho de 2009.
Dado que o RNT se destina a ser um documento de grande divulgação, caso se pretenda obter
informações mais aprofundadas sobre os efeitos que a concretização do projecto implicará no
ambiente, deverá ser consultado o Estudo de Impacte Ambiental que se encontra disponível na
Câmara Municipal de Almeida, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro em Coimbra, e na Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

QUEM PROPÕE E LICENCIA O PROJECTO?
A entidade proponente do projecto e a entidade licenciadora é as Estradas de Portugal, S.A., a
qual é responsável por projectar o lanço rodoviário em estudo assim como as respectivas
ligações à rede viária local.

QUAIS OS ANTECEDENTES DO PROJECTO E DO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL?
A solução desenvolvida e agora apresentada para procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental teve a sua origem em contactos prévios entre as autoridades portuguesas e
espanholas.
De facto, em 1999, numa reunião entre as Comissões Técnicas Luso-Espanholas, o traçado do
IP5 no atravessamento de Vilar Formoso foi abordado, tendo a delegação espanhola informado
que, para permitir uma adequada ligação com a auto-estrada do lado português, o traçado teria
que terminar a cerca de 3 quilómetros da fronteira, entrando nessa extensão em território
nacional, tendo ainda ficado definido que seria elaborado um único estudo prévio que seria
objecto de duas consultas públicas – uma em Portugal, outra em Espanha.
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Na sequência desta reunião, foi lançado o concurso para a realização do Estudo Prévio, tendo
uma memória resumo para consulta ambiental sido remetido para avaliação pelo Ministério do
Ambiente de Espanha em 2002 (Julho), tendo este Ministério promovido a sua consulta pública
no final do ano e enviado um exemplar para o ex-Instituto do Ambiente que, da mesma forma,
promoveu uma consulta pública do projecto e da respectiva memória ambiental.
O processo desenvolveu-se em Espanha, com a selecção de alternativas de traçado, sendo
elaborado um Estudo Informativo e um Estudo de Impacte Ambiental em 2003 sendo estes
estudos, após aprovação da Direcção Geral de Estradas de Espanha, remetidos em 2004 para a
Direcção Geral de Qualidade e Avaliação Ambiental de Espanha.
No início de 2006 é publicada a Declaração de Impacte Ambiental, a que se seguiu a aprovação
definitiva do traçado a desenvolver em fase de projecto de execução.
Ora na sequência destas aprovações e desenvolvimentos do projecto rodoviário em Espanha, a
Estradas de Portugal, S.A. (EP) consulta a Agência Portuguesa de Ambiente (APA) sobre se o
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental em Espanha teria ou não validade em
Portugal, uma vez que houve participação de uma entidade nacional com responsabilidade no
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental.
A APA entendeu que, não tendo o projecto sido sujeito a avaliação de impacte ambiental em
Portugal de acordo com a lei, e que a Declaração de Impacte Ambiental Espanhola não se aplica
ao território nacional, seria necessária a apresentação de um projecto para procedimento formal
de Avaliação de Impacte Ambiental.

PORQUE É NECESSÁRIO O IP5 ENTRE VILAR
FORMOSO E A FRONTEIRA?
O projecto do IP5 entre Vilar Formoso e a fronteira com Espanha tem como objectivo principal a
finalização, em território português, do IP5, dando ao troço final características compatíveis com
a sua importância enquanto acesso privilegiado a Espanha e ligação fundamental à Europa,
numa perspectiva de potenciação quer das trocas comerciais de bens e serviços, quer de
pessoas.
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Esta finalização vai possibilitar também a retirada do tráfego da zona urbana de Vilar Formoso,
em particular da zona aduaneira, ligando o actual IP5 à sua contraparte espanhola, a A-62,
Autovia de Castilla.
É importante referir igualmente que o IP5 se encontra incluído e classificado como Auto-Estrada
no Plano Rodoviário Nacional (PRN2000, Decreto-Lei n.º 222/98, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho, pela Declaração de Rectificação n.º 19-D/98 e pelo DecretoLei n.º 182/2003, de 16 de Agosto), e fazendo parte da Rede Nacional Fundamental que inclui
os Itinerários Principais (IP). Estes “…são vias de comunicação de maior interesse nacional,
servem de base de apoio a toda a rede rodoviária nacional e asseguram a ligação entre centros
urbanos com influência supradistrital e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras.”

ONDE SE LOCALIZA O PROJECTO DO IP5 ENTRE
VILAR FORMOSO E A FRONTEIRA?
O projecto do IP5 entre Vilar Formoso e a Fronteira desenvolve-se no concelho de Almeida e nas
freguesias de Vilar Formoso e Castelo Bom. O quadro seguinte indica a localização
administrativa (distrito, concelho e freguesia) e territorial (NUTS) do projecto:

Quadro 1 – Enquadramento Nacional e Regional do Projecto
NUTS II

Centro

NUTS III
Beira Interior
Norte

Distrito

Concelho

Guarda

Almeida

Freguesia
Vilar Formoso e
Castelo Bom

A localização administrativa do projecto é apresentada nas figuras seguintes.
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Figura 1 – Enquadramento Regional do Projecto

Figura 2 – Enquadramento local do projecto
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EM QUE CONSISTE O PROJECTO DO IP5 ENTRE
VILAR FORMOSO E A FRONTEIRA?
O Projecto em estudo apresenta uma extensão de cerca de 3,5 km, iniciando-se ao km 31,5 do
troço Guarda/Vilar Formoso do IP5, dando continuidade ao lanço anterior do IP5 e termina na
fronteira com Espanha, onde se liga com a A-62 – Autovia de Castilla.
O traçado desenvolve-se inicialmente sobre a plataforma da estrada existente, com uma
orientação aproximada Nascente/Poente, sendo que ao quilómetro 0+540 se localiza a
Passagem Superior 1 que já existe.
Ao quilómetro 1,2 do projecto, principia o Nó de Vilar Formoso, que apresenta uma tipologia
dita “em diamante” com duas rotundas e faz a ligação entre o IP5 e a EN322. Ao quilómetro
1,475 localiza-se a Passagem Superior 2 que liga as duas rotundas do nó uma com a outra.
Neste ponto, o traçado altera um pouco a sua orientação, uma vez que está condicionado pela
presença de habitações e de uma Passagem Inferior (PI3) que existe actualmente sob o actual
IP5.
Cerca do quilómetro 2,2 inicia-se a travessia do vale da Ribeira de Tourões por um viaduto que
se desenvolve até cerca do quilómetro 2,6, mantendo-se a orientação da via até ao seu final, ao
quilómetro 3,531, onde se liga à A-62. Refira-se que ao quilómetro 3,250 se encontra inserida a
Passagem Superior 4.
O projecto é apresentado no desenho EIA-RF.00-RNT-01Perfil transversal tipo
São três os perfis transversais tipo utilizados no IP5:


O primeiro, na continuidade do lanço anterior do IP5, apresenta 2x2 vias com duas
faixas de rodagem de 7,5 m de largura e duas vias de tráfego de 3,75 m de largura,
duas bermas direitas de 3,0 m, um separador central revestido a terra vegetal com
11,5 m de largura e duas bermas esquerdas com 1,0 m de largura;



O segundo, para preservar a obra de arte existente no início do troço (PS1) com 2x2
faixas de rodagem de 7,5 m de largura e duas vias de tráfego de 3,75 m de largura,
duas bermas direitas de 3,0 m de largura, separador central de 10,0 m de largura e
duas bermas esquerdas com 1,0 m de largura;
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O terceiro, para compatibilizar o traçado com a auto-estrada espanhola, apresenta 2x2
vias de 7,0 m de largura e duas faixas de 3,5 m de largura por sentido de tráfego, duas
bermas direitas com 2,5 m, separador central revestido a terra viva com 12,0 m e duas
bermas direitas com 1,0 m.

Ligações com a Rede Local
Para captação de tráfego de e para o IP5 previu-se a implantação do Nó de Vilar Formoso,
estando igualmente previsto o Nó de Fuentes de Oñoro, já em território Espanhol que tem dois
ramos em território nacional.
O Nó de Vilar Formoso tem uma configuração “em diamante” com duas rotundas e possibilita a
articulação do IP5 com a EN322, garantindo a ligação a Vilar Formoso e a Almeida através da
EN322.
O Nó de Fuentes de Oñoro, que se localiza em território espanhol, apresenta uma configuração
também em diamante com duas rotundas e possibilita o acesso à povoação de Fuentes de
Oñoro através da Carretera CV-49.
Tráfego

Para este lanço do IP5, estudou-se a previsão de tráfego para um período de 30 anos
de operação da infra-estrutura. Nos quadros seguintes apresentam-se os valores dos
cenários optimistas.
Quadro 2 - TMDA (Tráfego Médio Diário Anual)
Ano de

Tráfego Médio Diário Anual (TMD)
Secção

Ano

Perfil
Trans. Tipo

Ligeiros

Pesados

Total

%pes

Nível

Mudança

de

de Nível

Serviço

de
Serviço

Leomilde
–Vilar
Formoso

Vlar
Formoso Fronteira

2008

2+2

4775

2675

7449

36%

A

-

2012

2+2

5075

2798

7873

36%

A

-

2031

2+2

7462

4298

11761

37%

A

-

2008

2+2

3750

2042

5792

35%

A

-

2012

2+2

4058

2161

6219

35%

A

-

2031

2+2

6052

3366

9417

36%

A

-
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Drenagem
Foi considerado o adequado restabelecimento de todas as linhas de água através de passagens
hidráulicas dimensionadas para um período de retorno de 100 anos, resumindo-se no quadro
seguinte o número proposto para cada solução de traçado em estudo:

Quadro 3 – Passagens Hidráulicas propostas
Designação da Passagem

Localização (km)

Secção (m)

PH 0.1

0+658.000

1.00

PH R2B.1

0+140.000

1.00

PH R2B.2

0+793.000

1.20

PH NA.1

0+214.000

1.00

PH NB.1

0+140.000

1.50

PH NC.1

0+076.000

1.20

PH ROT2.1

0+016.000

1.00

PH ROT2.2

0+140.000

1.00

PH R2A.1

0+145.000

1.50

PH R2A.2

0+250.000

1.00

PH 1.1

1+588.000

1.50

PH 1.2

1+739.000

1.00

PH 1.3

1+847.000

1.00

PH R3A.1

0+115.000

0.80

PH 2.1

2+089.000

1.00

PH 2.2

2+992.000

1.00

Hidráulica

Obras de Arte
Obras de Arte Correntes
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Com o objectivo de restabelecer as estradas e caminhos intersectados pelo traçado, bem como
de promover os desnivelamentos nos nós de ligação, foram consideradas no projecto em análise
diversas obras de arte correntes, do tipo Passagem Superior e Passagem Inferior.
No quadro seguinte apresentam-se as obras de arte correntes:

Quadro 4 – Obras de Arte correntes
Características Geométricas no Local da Obra de Arte
Obras de
Arte

Localização

Correntes

PS 1

Rest./Caminhos Paralelos

(km)

0+540.749

Classificação

Perfil (m)

- Existente -

0.5+4.0+0.5

Rest. 2
PS 2

1+475.346

(Nó Vilar

2.5+4.0+1.0+0.6+1.0+4.0+2.5

Formoso)
PI 3

1+974.939

Rest. 3 (C.M.)

0.5+5.5+0.5

PS 4

3+307.908

Rest. 4 (C.R.)

0.5+4.0+0.5

Obras de Arte Especiais
Está previsto um viaduto no projecto do IP5 entre Vilar Formoso e a Fronteira:
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Quadro 5 – Viaduto previsto

Viaduto

de

até

Extensão

Hmax

km

km

(m)

(m)

2+225

2+550

325

20

Perfil Transversal

Viaduto sobre a

0.95+2.50+7.50+10.0+7.5+2.50+0.95

Rib.ª de Tourão

Restabelecimentos
No quadro seguinte apresentam-se os restabelecimentos previstos:

Quadro 6 – Restabelecimentos previstos
Int. Via
Rest.

Classif.

Viés

Extensão

O.A.
(Km)

Perfil

Tipo

(grados)

(m)

2

EN332

1+475,743

PS2

54,56911

2,5+4,0+1,0+0,6+1,0+4,0+2,5

II

188,754

2A

Actual IP5

-

-

-

2,5 – 7,0 – 2,5

I

393,771

2B

CR

-

-

-

0,5 – 4,0 – 0,5

V

927,037

3

CM

1+974,982

PI3

93,35022

0,5 – 5,5 – 0,5

3A

CR

-

-

-

0,5 – 4,0 – 0,5

V

131,727

3B

CR

-

-

-

0,5 – 4,0 – 0,5

V

80,013

4

CR

3+307.908

PS4

100,00000

0,5 – 4,0 – 0,5

V

435,347

354,221

Movimentos de terras
No quadro seguinte apresenta-se um resumo dos volumes de terras a mobilizar na execução
das escavações, aterros, leito do pavimento e encontros de obras de arte.
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Quadro 7 – Movimentos de terras

Decapagem
Troços

Escavação

Aterros 2

Leito do

Encontros de

Pavimento

Obras de

em Aterro

Arte

Balanço2

1

Volume (103m3)
0+000

2+200

43,5

44,0

122,0

10,2

18,3

-78

2+550

3+541

34,2

37,7

145,2

4,0

17,5

-107,5

77,7

81,7

267,2

14,2

35,8

-185,5

Total

A análise do quadro permite tirar de imediato as seguintes conclusões:


O troço do IP5 em apreço apresenta um balanço escavação-aterro negativo (cerca de
200 mil m3), obrigando a recorrer a materiais de empréstimo.



Em termos globais, o volume de escavação ascende a cerca de 81,7 mil m3, 50% do
qual deverá corresponder ao desmonte de materiais rochosos.



Os materiais a obter nas escavações correspondem, na sua quase totalidade, a solos
areno-siltosos (Solos A-2-4 e A-1, da classificação AASHTO) e a misturas soloenrocamento.



As maiores escavações localizam-se no troço entre os quilómetros 1+335/1+580. Estas
escavações mobilizarão um volume de materiais da ordem dos 23 mil m3, cerca de 28%
do volume total de escavação.

A execução da obra relativa ao IP5 entre Vilar Formoso e a Fronteira terá uma duração
aproximada de 2 anos.

1

Os volumes de terraplenagem relativos aos nós e restabelecimentos estão incluídos nos respectivos

trechos.
2

Não inclui o Leito do Pavimento
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QUE

EFEITOS

(IMPACTES)

PODERÁ

ESTE

PROJECTO PROVOCAR NO AMBIENTE?
Uma infra-estrutura como a que se apresenta neste estudo provoca sempre alterações nos
vários elementos que constituem o ambiente, sendo estas modificações, na maioria dos casos,
possíveis de minimizar através de um conjunto de acções que se podem adoptar durante a
construção e exploração da via rodoviária em questão. Descrevem-se de seguida os vários
factores ambientais afectados durante as duas fases do projecto: a fase de construção da via e
a fase da sua utilização pelo utente.
Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia
A área em estudo insere-se no concelho de Almeida, na região Centro na subregião da Beira
Interior Norte, na unidade de relevo mais antiga da Península Ibérica, a Meseta Central. A
Meseta Central ou Ibérica, constitui um planalto com uma altitude média da ordem dos 650m,
que ocupa uma posição central na Península Ibérica.
O traçado em análise desenvolve-se, numa zona planáltica, de morfologia suave, a cotas que
variam entre 700m e 810m. Na área de intervenção do projecto, predominam as rochas
graníticas.
As acções geradoras de maiores alterações sobre as formações geológicas e a geomorfologia,
num projecto desta natureza, dizem respeito à necessidade de construção de aterros e
escavações e às alterações provocadas por estes no relevo da região. Após a construção dos
taludes de aterro e de escavação, deverá proceder-se à plantação de vegetação, de modo a
garantir a sua estabilidade e assim evitar deslizamentos de terras.
A construção do traçado em análise leva à necessidade de recorrer a materiais de empréstimo,
para a execução dos aterros, uma vez que os materiais escavados não são suficientes. Os
materiais de empréstimo devem ser obtidos em pedreiras existentes na região, evitando a
possibilidade de ser efectuada qualquer extracção de materiais em áreas virgens. No quadro
seguinte apresenta-se uma listagem das pedreiras activas presentes na região.
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Quadro 8 – Pedreiras Activas
Nº de

Designação

Substância(s)

Distrito

Concelho

Freguesia

6427

Pombal

Granitos

Guarda

Almeida

Naves

6303

Lapa Escura

Granitos

Guarda

Almeida

Malpartida

Alangero, SRL - Sucursal de Portugal

6219

Rio Branco

Granitos

Guarda

Almeida

Malpartida

Incoveca - Granitos, Lda.

6209

Portugal 2

Granitos

Guarda

Almeida

Malpartida

Granitos Iberolusos, Lda.

Granitos

Guarda

Almeida

Granitos

Guarda

Almeida

Granitos

Guarda

Almeida

Malpartida

Granitos

Guarda

Almeida

Malpartida

Eurocubo - Cantaria, Lda.

Canteras Levantinas, S.L.

Cadastro

6208

6207

6082

5904

Carvalhal nº
5

Madeiral

Pedreira
Alcazar
Devesa de
Baixo

Vale de
Coelha
Vale de
Coelha

Explorador

Grupo Ingemar-Comércio de
Mármores e Granitos, Lda.

Grupo Ingemar, Lda.

Grupo Ingemar, Lda.

Ornamental de Minérios - Rochas
Ornamentais, Lda

5831

Portugal 1

Granitos

Guarda

Almeida

Malpartida

5320

Atalaia Alta

Granitos

Guarda

Almeida

Malpartida

5219

Lameirinhas

Areias

Guarda

Almeida

Freixo

Granitos

Guarda

Almeida

Malpartida

Pedra do Minho Granitos, Lda.

Granitos

Guarda

Açores

Manuel Aleixo da Cruz

Granitos

Guarda

Açores

Mota & Ca., Lda

Granitos

Guarda

Vilar Torpim

Granitos Iberolusos, Lda.

E.N.U. - Empresa Nacional de Urânio,
E.P.
Guimartins - Construção Cívil e Obras
Públicas, Lda.

Franca,
5178

Travanca ou
Passagem

6031

5239

Quinta Velha

Monte das
Carrascas

Celorico da
Beira
Celorico da
Beira
Figueira de

6332

Portugal 3

Castelo
Rodrigo

5251

Prado do
Ouro

Granitos

Guarda

Figueira de

Freixeda do

Castelo

Torrão
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Nº de
Cadastro

Designação

Substância(s)

Distrito

Concelho

Freguesia

Explorador

Rodrigo

Figueira de
5226

Vale do Bispo

Granitos

Guarda

Castelo

Freixeda do
Torrão

Rodrigo
Fornos de

Agrepor Agregados - Sociedade de

4696

Donaboa

Granitos

Guarda

6029

Devesa

Granitos

Guarda

Guarda

5707

Piornal

Granitos

Guarda

Guarda

Arrifana

António Saraiva & Filhos, Lda.

Granitos

Guarda

Guarda

Gonçalo

Leopoldo Alberto de Sá Pinto Silveira

Granitos

Guarda

Guarda

Gonçalo

-

Granitos

Guarda

Pinhel

Souropires

António Videira dos Santos

Granitos

Guarda

Pinhel

Pinhel

Brás & Ferreira, Granitos, Lda.

Granitos

Guarda

Pinhel

Lameiras

César Joaquim Reis Pires

Granitos

Guarda

Pinhel

Freixedas

Granitos

Guarda

Pinhel

Manigoto

Granitos

Guarda

Pinhel

Lameiras

Granitos Monteiro & Martins, Lda.

Granitos

Guarda

Pinhel

Manigoto

Adelino Augusto Fernandes Lemos

Granitos

Guarda

Pinhel

Granitos

Guarda

Pinhel

5077

5076

6401

6339

6302

6113

6101

6041

6011

5720

5460

Castelo dos
Mouros nº 2
Castelo dos
Mouros nº 1
Pedreira do
Ouriço
Galego
Barroco do
Oiro nº 1

Rogenda

Barrocal
Cego
Barroco do
Ouro II
Casas do
Álvaro
Fontainhas
nº 7
Sobreposta

Juncais

José Júlio Varges Flor

Algodres

Santana da
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Azinha

Vale de
Madeira
Pinhel

Produção e Comercialização de Inertes

João Tomé Saraiva

Grimonte - Extracção e Exploração de
Granitos, Lda.
Antunes e Freire - Extracção de
Granitos, Lda.

Albino & Inácio, Lda.

António da Silva Miguel, Lda.
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Nº de
Cadastro

5459

Designação

Quinta do
Rogenda

Substância(s)

Distrito

Concelho

Freguesia

Explorador

Granitos

Guarda

Pinhel

Freixedas

Carvalho & Carvalho, Lda.

Blocifel - Materiais de Construção,

5419

Ervilhão

Granitos

Guarda

Pinhel

Pereiro

5299

Escorregadia

Granitos

Guarda

Pinhel

Vascoveiro

5290

Barrocais

Granitos

Guarda

Pinhel

Vascoveiro

José Maria dos Santos

Granitos

Guarda

Pinhel

Freixedas

Granitos e Mármores Marujo, Lda.

5274

Barroco do
Ouro

Lda.
E.N.U. - Empresa Nacional de Urânio,
E.P.

Grimonte - Extracção e Exploração de

5184

Várzea nº 6

Granitos

Guarda

Pinhel

Freixedas

5166

Barrocal nº 4

Granitos

Guarda

Pinhel

Freixedas

Manuel Almeida Matos

Granitos

Guarda

Pinhel

Freixedas

José Tavares da Cunha

5164

Barroco da
Velha

Granitos, Lda.

5163

As da Cruz

Granitos

Guarda

Pinhel

Freixedas

José Tavares da Cunha

4458

Barrocal nº 3

Granitos

Guarda

Pinhel

Freixedas

Fernando Correia Barreiros

6279

Barrocal nº 6

Granitos

Guarda

Sabugal

Ruvina

Granitos

Guarda

Sabugal

Ruvina

5367

Lage da
Guarda

Ricaraguas - Exploração de Águas,
Lda.

Isidro Fernandes Antunes

As rochas presentes na área de estudo apresentam fraca aptidão hidrogeológica, sendo
identificadas na área envolvente ao traçado em análise algumas captações de água privadas,
utilizadas na sua maioria para rega.
Salienta-se que está prevista a afectação directa de uma captação de água privada licenciada
(ao Km 3+238, da plena via), utilizada para rega, através da construção de uma escavação.
Face a esta afectação, recomenda-se que aquando da fase de construção do projecto esta
captação seja relocalizada noutro local, a definir em conjunto com o proprietário, caso se

verifique essa necessidade. Verifica-se a sobrepassagem, através da construção do
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viaduto sobre a Rib.ª de Tourões, de uma captação privada, utilizada para rega (furo).
Neste caso recomenda-se que aquando da construção dos pilares do viaduto estes
sejam localizados de modo a evitar a destruição da mesma. No caso de tal não ser
possível deverá ser aferido junto do proprietário a necessidade da sua manutenção e
nesse caso proceder à sua relocalização.
Solos, RAN e REN
Os solos na área de estudo caracterizam-se por apresentarem alternarem entre solos com
elevada capacidade para o uso agrícola e reduzida capacidade para o uso agrícola.
As áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional, no corredor em estudo são pouco
significativas, verificando-se apenas a existência de uma mancha localizada na evolvente da
Ribeira de Tourões, que se encontra agricultada com culturas de regadio.
Relativamente à Reserva Ecológica Nacional, verifica-se que as áreas integradas neste regime
se encontram associadas à protecção de áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo
hidrológico terrestre, a áreas de prevenção de riscos naturais.
Em termos de afectação dos solos pelo projecto, os principais problemas que podem surgir com
a construção de uma estrada, são os que resultam da remoção da camada superficial do solo,
da compactação e da contaminação dos solos, principalmente durante a fase de construção.
Para evitar que os solos de melhor capacidade agrícola sejam afectados, deverão ser reduzidas
as actividades necessárias à construção nessas áreas como a construção de acessos
temporários, a circulação de maquinaria e os estaleiros.
Além disso, os solos sem cobertura devem ser revegetados o mais rapidamente possível, de
modo a evitar a sua exposição prolongada à chuva e ao vento. As terras provenientes da
decapagem dos solos devem ser usadas no revestimento dos aterros e das escavações.
Uso Actual do Solo
Foi efectuada a análise da área de implementação do projecto no que diz respeito ao seu Uso
Actual do Solo, num corredor de 400 m, perfazendo um total de 190 hectares. Localizada no
concelho de Almeida, verificou-se através da análise efectuada, que a ocupação da área de
estudo corresponde predominantemente a usos florestais, os quais ocupam no seu conjunto,
cerca de 46,7%, com maior dominância da classe Vegetação arbustiva (34% da área total). E a
usos agrícolas, que no seu conjunto representam cerca de 32,5% da área de estudo,
salientando-se a representatividade da classe Culturas Anuais de Sequeiro (26% da área de
estudo).
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Verifica-se ainda que os usos urbanos possuem também uma representatividade significativa,
salientando-se a presença da classe meio urbano misto, em cerca de 8% da área de estudo.
Os principais impactes sobre o presente descritor derivados da implantação da via, dizem
respeito à substituição da ocupação actual, sendo mais graves quando se verifica a afectação de
usos urbanos – meio urbano misto, áreas industriais e infra-estruturas e equipamentos, usos
agrícolas – vinha e culturas anuais de regadio, e ainda de usos florestais de maior valor
ecológico e em que o sobreiro (espécie protegida por legislação nacional) esteja presente povoamento de folhosas.
Tendo em conta a interferência com classes de usos do solo consideradas mais importantes,
verificou-se que de uma forma geral, os impactes derivados da implantação do projecto são
pouco relevantes. Este facto deriva da geometria do projecto e das reduzidas dimensões do
mesmo. O impacte mais significativo identificado diz, contudo respeito à classe respeitante a
povoamento de folhosas, dada a presença pontual de sobreiro, o qual se classifica como
negativo, de média significância e magnitude.
Para minimizar os impactes associados a estas acções, deverão ser tomadas determinadas
medidas, tais como: limitar as intervenções fora da área da obra (principalmente nas zonas com
classes mais sensíveis); armazenar os solos de boa qualidade para usar na cobertura dos
taludes; manter os solos livres de contaminação – derrames de óleo, combustíveis e outras
substâncias tóxicas, fazer cumprir a legislação referente à protecção do sobreiro e azinheira;
entre outras.
A eficácia das medidas aplicadas deverá ser avaliada no âmbito do acompanhamento ambiental
da obra.

Recursos Hídricos
O traçado do IP5 entre Vilar Formoso e Fronteira desenvolve-se sobre a bacia hidrográfica do
Douro, mais especificamente sobre a bacia do Rio Águeda.
Durante a fase de construção os principais impactes que se podem verificar são:


Atravessamento de linhas de água, as quais deverão ser correctamente restabelecidas
de modo a evitar alterações no escoamento natural;



Emissão de poeiras, como resultado das movimentações de terras, que se podem
depositar nas linhas de água atravessadas pelos traçados em estudo ou nas suas
proximidades.
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De modo a que as poeiras não se depositem nas linhas de água e que não se verifiquem
impactes negativos, encontram-se propostas medidas de minimização que evitam a ocorrência
dos mesmos ou a sua minimização. De modo análogo são também propostas medidas de
minimização para os impactes negativos decorrentes do arrastamento de sólidos.
A fase de exploração da infra-estrutura rodoviária está associada à emissão e produção de
poluentes provenientes dos tubos de escape, dos travões e outros, que se depositarão na
estrada, sendo posteriormente arrastados pelas águas da chuva, podendo induzir um acréscimo
de carga poluente ao meio hídrico receptor.
De modo a minimizar os impactes sobre a qualidade da água, serão realizadas recolhas e
análises periódicas da qualidade da água nos pontos de descarga, de modo a avaliar a
necessidade de implementação de outras medidas de minimização, através da implementação
de um Plano de Monitorização. Este plano de monitorização será aplicado tanto para a fase de
construção como durante a exploração do projecto.
Qualidade do Ar
A área envolvente ao projecto em estudo caracteriza-se por ser predominantemente rural,
sendo a actividade agrícola completada com a agro-pecuária.
Após da análise dos efeitos que a construção do projecto em estudo poderia vir a provocar na
qualidade do ar chegou-se às seguintes conclusões:


Durante a fase de construção, o principal impacte consiste na emissão de poeiras,
associadas à movimentação de terras, circulação de veículos em terrenos de terra e ao
transporte de materiais. A emissão de gases de combustão dos veículos e equipamento
da obra constituirá outro dos impactes previstos. Porém, foram identificadas algumas
medidas de modo a diminuir estes impactes negativos tais como: os materiais em pó,
facilmente dispersos pelo vento, devem ser cobertos e/ou humedecidos; as rodas dos
veículos pesados devem ser lavados antes de saírem da zona de obra, sempre que se
preveja a sua circulação em estradas públicas alcatroadas; os equipamentos, máquinas
e veículos da obra devem ser inspeccionados e mantidos em boas condições de
funcionamento, de modo a evitar má carburação responsável por uma maior emissão de
poluentes atmosféricos.

Sendo estas emissões temporárias e diminuídas pela aplicação das medidas mencionadas,
considera-se que os efeitos negativos sobre a qualidade do ar na fase de construção não são
muito significativos.
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Durante a exploração do projecto prevê-se que o principal efeito negativo seja a
emissão de poluentes atmosféricas devido à circulação dos veículos. Para verificar o
comportamento dos poluentes emitidos (monóxido de carbono, dióxido de azoto e
partículas) foi elaborado um estudo, tendo em consideração diversos factores, tais
como: todas as povoações próximas do projecto, as condições meteorológicas da
região, entre outros. Através deste estudo verificou-se que em condições climatológicas
críticas3 (cenário crítico), cuja possibilidade de ocorrer é muito reduzida, não se verifica
a ultrapassagem dos limites legais, dos poluentes analisados.

Ruído
O tráfego rodoviário que circula nas vias de comunicação actualmente existentes constitui a
principal fonte de ruído na área em estudo. O ruído produzido durante a fase de construção tem
como fonte principal a maquinaria utilizada, geralmente maquinaria pesada. Como fonte
secundária existe o ruído originado fundamentalmente pelo tráfego de veículos pesados que tem
como ponto de partida ou de chegada a própria obra. Quanto à fase de exploração, a fonte
sonora está associada ao ruído do tráfego rodoviário.
Quando a actividade construtiva ocorrer na proximidade de edifícios de habitação entre as
20h00 e as 08h00 e aos Sábados, Domingos e Feriados e, na proximidade de Escolas (durante o
respectivo horário de funcionamento), de Hospitais ou estabelecimentos similares, será
fundamental solicitar uma Licença Especial de Ruído à respectiva Câmara Municipal.
Em relação à fase de exploração do projecto, com o auxílio do programa SoundPLAN, procedeuse à simulação dos níveis sonoros que serão emitidos pelo tráfego rodoviário que irá circular no
troço do IP5 entre Vilar Formoso e a Fronteira. Para 4 situações foram detectados impactes
resultantes da exploração da via, ou seja, com a exploração da estrada prevê-se que passem a
ser excedidos os limites legais.
Para a minimização destes impactes foi proposto a adopção de barreiras acústicas junto das
situações consideradas.
Os níveis sonoros perspectivados actualmente deverão ser aferidos ao longo do tempo com base
em campanhas de monitorização, uma vez que o modelo de previsão se baseia em dados de
tráfego que poderão sofrer alterações (aumentar ou diminuir) com o decorrer do tempo.

3

Velocidade e direcção do vento, temperatura, entre outros factores que favorecem as maiores
concentração de poluentes atmosféricos.
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Componente Biológica
A área onde se insere o projecto é dominada, de uma forma geral, por biótopos florestais
(46,7% da área de estudo, no seu conjunto) biótopos agrícolas (32,5% da área de estudo, no
seu conjunto), verificando-se ainda que os biótopos artificializados possuem no seu conjunto
uma representatividade importante (19,6% da área de estudo, no seu conjunto), o que reflecte
a sua proximidade à povoação de Vilar Formoso.
De facto, os biótopos mais abundantes correspondem a matos e culturas anuais de sequeiro,
ocupando respectivamente 33,6% e 26, 0% da área de estudo. Dos 12 biótopos identificados,
verificou-se que nenhum deles possui correspondência com habitats naturais classificados
(Directiva Habitats - Directiva 92/43/CEE).
A área de estudo não se encontra próxima de quaisquer áreas de conservação da natureza
relevantes, verificando-se que a sua localização junto a um aglomerado urbano de dimensões
consideráveis – Vilar Formoso, conduz a uma baixa probabilidade de ocorrência de valores
ecológicos importantes.
Do ponto de vista da diversidade florístico presente na área de estudo, foram inventariadas 35
espécies, das quais se confirmaram apenas cerca de 35 espécies, incluindo duas protegidas por
legislação nacional específica: o sobreiro e a oliveira.
Do ponto de vista da fauna, para a área onde o projecto se localiza inventariaram-se 12
espécies de anfíbios, 17 espécies de répteis, 75 espécies de aves e 38 espécies de mamíferos,
totalizando um total de 142 espécies de vertebrados. Todos os diferentes grupos possuem
espécies muito importantes para a conservação, como a rã-de-focinho-pontiagudo nos anfíbios,
a cobra-lisa nos répteis, o noitibó nas aves ou o morcego-de-ferradura-grande nos mamíferos.
No que diz respeito aos impactes sobre os sistemas ecológicos, estes ocorrem quando se iniciar
a construção, com o abate de árvores e a desmatação de toda a área onde a estrada será
instalada, sendo mais graves quando se afectam manchas com vegetação mais natural (por
exemplo matos e povoamentos de folhosas). Menos graves são o aumento de ruído e a própria
presença de pessoas durante a fase de obra, que pode provocar o afastamento das espécies de
animais mais sensíveis.
Os impactes mais significativos identificados correspondem às interferências com os biótopos
povoamento de folhosas e matos, devido à importância ecológica inerente aos mesmos,
classificando-se como negativos, de média a elevada significância e média magnitude.
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Para minimizar os impactes que resultam da construção e exploração da estrada é necessário
aplicar algumas medidas ambientais para as diferentes fases do projecto, como a delimitação da
área de obra, a proibição da instalação dos estaleiros em zonas de maior sensibilidade ou a
prevenção da escorrência de sedimentos para as linhas de água através da colocação de
barreiras de sedimentos. Mais especificamente para a fase de funcionamento da estrada deve
proceder-se ao seu enquadramento paisagístico, a acções de limpeza das bermas (aumentando
a visibilidade dos condutores e dos animais).
Componente Social
O projecto em análise desenvolve-se na região Centro, sub-região da Beira Interior Norte,
concelho de Almeida e freguesias de Castelo Bom e Vilar Formoso.
A nível social a implementação do projecto trará vantagens, mas também alguns problemas.
Durante a fase de construção, as principais vantagens resultam da criação de postos de
trabalho e da dinâmica económica que o aumento de trabalhadores possa gerar ao nível da
restauração.
Os principais problemas sociais que decorrem dos incómodos decorrentes das actividades de
construção (por exemplo, ruído, poeiras, funcionamento de máquinas pesadas), bem como do
atravessamento de algumas vias. Estas alterações são, contudo, comuns a qualquer outro
projecto de edificação de vias.
Por outro lado, as alterações da envolvente irão obrigar o indivíduo a adaptar-se a essa nova
realidade, sendo que esta adaptação depende principalmente das atitudes que as pessoas
tenham face ao projecto. Se as pessoas acham que o projecto é bom e vai contribuir para o
desenvolvimento do concelho, o processo de adaptação destas pessoas faz-se de forma fácil e
sem grandes complicações. Já nos casos em que as pessoas não associam quaisquer benefícios
ao projecto, estas vão focar-se nos problemas associados à fase de obra (como o ruído, as
poeiras, a lama, a degradação das vias pelos camiões), e vão demorar mais tempo a adaptar-se
à situação, podendo vir a aumentar os seus estados de ansiedade habituais.
É pois de salientar que estes impactes, que ocorrem sempre na construção de qualquer
estrutura não são susceptíveis de serem eliminados por completo, sendo no entanto
identificadas medidas de modo a facilitar ao máximo o processo de adaptação e reduzir ao
mínimo o número de pessoas para quem é mais difícil esse processo, salientando-se as que se
referem de seguida: a) Colocação estratégica de cartazes nas vias que poderão estar sujeitas a
maior perturbação durante a fase de construção; b) Existência de um contacto para resolução
de problemas imprevistos, em vigor durante as obras (p.ex, por via telefónica); c) Reparação de
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todos os danos associados às actividades de obra; d) Comunicação à população, com a devida
antecedência, no caso de afectação de serviços, tais como água, gás e luz; etc.

Nos quadros que se seguem são descritas as habitações, Equipamentos e Actividades
Económicas existentes na área de estudo, e as vias afectadas pelo projecto. Esta
apresentação será feita por Ponto Quilométrico (pk) e local onde se encontram as
situações relevantes para o presente estudo.
Quadro 9 – Identificação das Habitações existentes nas proximidades do projecto em análise
Lado da via/ Distância

Local

Pk

1

0+046

Dto./48m

1 anexo/barracão

2

0+137

Dto./71m

1 h1

Dto./127m (anexo mais próximo)

2 anexos/barracões

Dto./ 109m (habitação)

1 h1 e 4 anexos/barracões

3

4

0+535 a
0+577
0+792 a
0+844

aproximada ao eixo da via

Descrição

6

1+023

Dto./180m (habitação)

1 h1 e 2 anexos/barracões

7

1+050

Esq./141m (habitação)

1 h0 e 3 anexos/barracões

Dto./ 30m (habitação)

1 h1 e 3 anexos/barracões

Esq./47m (habitação mais próxima)

1 h1, 1 h0 e 1 anexo/barracão

Esq./172m (habitação mais próxima)

2 h1

Esq./131m (habitação mais próxima)

2 h1, 2 h0 e 4 anexos/barracões

Esq./84m

1 anexo/barracão

Atravessados

2 anexos/barracões

8

9

10

11

12

13

14

15

1+100 a
1+152
1+123 a
1+167
1+160
1+200 a
1+268
1+235
1+224;
1+270
1+173 a
1+237
1+243 a
1+293

Dto./46m (habitação mais próxima)

Dto./68m (habitação mais próxima)
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Local

16

17

Pk

1+161 a
1+200
1+207 a
1+296

Lado da via/ Distância
aproximada ao eixo da via

Descrição

Dto./113m (habitação mais próxima)

1 h1, 1 h0 e 3 anexos/barracões

Dto./99m (habitação mais próxima)

1 h2, 1 h1 e 4 anexos/barracões

19

1+200

Dto./166m (habitação mais próxima)

2 h2 e 1 anexo/barracão

23

1+400

Dto./92m (habitação mais próxima)

2 h1, 1 h0 e 1 anexo/barracão

25

1+350

Dto./158m (habitação)

1 h1 e 3 anexos/barracões

Dto./157m (habitação mais próxima)

1 h1, 1h0 e 2 anexos/barracões

26

1+400 a
1+439

Dto./30m do Ramo Noroeste da

27

1+435

28

1+461

29

1+500

30

1+531

Dto./27m do Ramo Sul da Rotunda 2

1 h1

31

1+562

Dto./19m do Ramo Sul da Rotunda 2

1 h1 (com loja de móveis no piso térreo)

32

1+339

33

1+400

Esq./84m da Rotunda 1 (habitação)

1 h0 e 1 anexo/barracão

34

1+466

Esq./ 84m da Rotunda 1 (habitação)

1 h1 e 4 anexos/barracões

1+446 a

Esq./43m da Rotunda 1 (habitação

1+500

mais próxima)

1+539 a

Esq./61m do Ramo Sudeste da

1+572

Rotunda 1 (habitação)

1+549 a

Esq./91m do Ramo Sudeste da

1+600

Rotunda 1 (habitação mais próxima)

35

37

38

39

40

1+617 a
1+671
1+873

Rotunda 2
Dto./20m do Ramo Noroeste da
Rotunda 2
Dto./41m do Ramo Oeste da Rotunda
2

Esq./49m do Ramo Noroeste da
Rotunda 1 (habitação mais próxima)

1 h1 (com oficina no piso térreo)

1 h1 (com restaurante no piso térreo)

1 h1

1 h2, 2 h1 e 2 anexos/barracões

2 h1

1 h2 e 2 anexos/barracões

1 h2, 1 h1 e 2 anexos/barracões

Esq./48m (habitação mais próxima)

1 h2, 1 h1 e 3 anexos/barracões

Dto./73m do Rest. 3

1 anexo/barracão
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Lado da via/ Distância

Local

Pk

41

2+029

Dto./40m do Rest. 3 (habitação)

1 h2 e 3 anexos/barracões

42

2+100

Esq./118m (habitação)

1 h0 e 2 anexos/barracões

43

44

2+069 a
2+160

Descrição

aproximada ao eixo da via

Dto./160m (habitação mais próxima)

1 h2, 4 h1, 1h0, 8 anexos/barracões e 1
telheiro

2+183

Dto./140m

2+200 a

Esq./75m (anexo/barracão mais

2+242

próximo)

2+357 a

Dto./127m (anexo/barracão mais

2+421

próximo)

47

2+477

Dto./58m

1 anexo/barracão

48

2+476

Dto./180m

1 anexo/barracão

2+500 a

Esq./84m (anexo/barracão mais

2+528

próximo)

45

46

49

50

52

2+600

2+900 a
2+945

1 h1

2 anexos/barracões

4 anexos/barracões

2 anexos/barracões

Esq./49m (anexo/barracão mais

2 anexos/barracões

próximo)

Dto./68m (habitação)

1 h0 e 2 anexos/barracões

Quadro 10 – Identificação das Principais Actividades Económicas e equipamentos Colectivos nas
proximidades do projecto em análise
Local

5

Pk

Lado/ Distância ao eixo da via

Descrição

0+880

Esq./ 53m do restaurante (23m ao limite do talude

Discoteca “Acharca” e

a

de aterro) e 64m da discoteca (33m ao limite do

restaurante “Las Pampas” e

1+000

talude de escavação)

respectivos anexos/barracões

8

1+077

Dto./51m (32m do limite do talude de escavação)

12

1+300

Transportadora “CMR
Transporte”

Esq./110m ao eixo da via (68m do limite do talude
de aterro); 41m ao eixo do Restabelecimento 2B

Oficina “Auto Farias Marques”

(35m do limite do talude de escavação)

18

1+138

Dto./164m (141m do limite do talude de
escavação)
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Local

Pk

19

1+194

20

1+143

Lado/ Distância ao eixo da via

Descrição

Dto./161m (140m do limite do talude de

Restaurante abandonado

escavação)
Dto./193m (172m do limite do talude de

Transportadora Internacional

escavação)

“Felício & Filhos”

1+316
21

a

Supermercado “Ecomarché” e
Dto./57m (27m do limite do talude de escavação)

1+394

22

1+408

restaurante “Santa Maria” e
respectivo anexo/barracão

Dto./67m (24m do limite de talude de escavação)

Bomba de Gasolina “Os
Mosqueteiros”
Restaurante com quartos no

24

1+427

Dto./97m (43m do limite do talude de escavação)

piso superior e respectivos
anexos/barracões

Dto./27m do Ramo A da Rotunda 2 (16m do limite

27

1+435

28

1+461

29

1+500

30

1+531

31

1+562

36

1+500

40

1+820

Esq./64m do Rest. 3

51

2+864

Dto./112m (97m do limite do talude de aterro)

do talude de escavação)
Dto./14m do Ramo A da Rotunda 2 (5m do limite
do talude de escavação)
Dto./20m do Ramo Oeste da Rotunda 2 (17m do

Oficina “Cruzeiro”

Restaurante “Challé Suisse”

Loja de Bicicletas

Ramo)
Dto./27m da Rotunda 2 (17m do limite da berma
da rotunda)

Loja de Motosseras “Usqvarna”

Dto./19m do Ramo Sul da Rotunda 2 (17m do

Loja de móveis “Moveis

limite do Ramo Sul da Rotunda 2)

Ramalho”

Esq./36m do Ramo C da Rotunda 1 (31m do limite
do talude de escavação)

Loja de móveis “Móvel Chama”

Cemitério
Restaurante “Quinta Prado
Verde”

Quadro 11 - Vias atravessadas pelo projecto em análise
Pk

Via

0+000 a

IP5 que estabelece a ligação entre Aveiro e

2+000

Vilar Formoso
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Pk

0+541

0+748 a
1+400

1+448

Rotunda 2

1+560 a
1+800

1+975

Via

Restabelecimento

CL que estabelece a ligação entre terrenos

Restabelecido no próprio local

agrícolas

através da PS 1 (existente)

CL que estabelece a ligação entre habitações

Restabelecido no próprio local
através do Ramo D da Rotunda 1

EN 332 que estabelece a ligação entre a

Restabelecida ao pk 1+469 através

povoação de Vilar Formoso e a Atalaia

da PS 2 e Nó de Vilar Formoso

EN 16 que estabelece a ligação entre as
povoações de Vilar Formoso e Castelo Bom

CL que estabelece a ligação entre uma zona
residencial de prédios e um outro CL que dá
acesso ao cemitério

Restabelecida no próprio local
através da Rotunda 2 e respectivos
Ramos

Restabelecido no próprio local
através de Caminho Paralelo

CL que permite o acesso ao cemitério e a

Restabelecido no próprio local

habitações

através do Restabelecimento 3

CL que permite o acesso a habitação

Restabelecimentos 3A e 3 ao pk

Restabelecido através dos
2+060

1+975

2+200

2+230

2+286

2+507

2+700 a
3+147

3+392

CL que estabelece a ligação entre terrenos

Restabelecido através de Caminho

agrícolas

Paralelo

CL que estabelece a ligação entre terrenos

Mantém-se em serviço através do

agrícolas

Viaduto sobre a Ribeira de Tourão

CL que estabelece a ligação entre terrenos

Mantém-se em serviço através do

agrícolas

Viaduto sobre a Ribeira de Tourão

CL que permite o acesso à ETAR

CL que estabelece a ligação entre terrenos

Mantém-se em serviço através do
Viaduto sobre a Ribeira de Tourão
Restabelecido através do Caminho
Paralelo 2

CL que estabelece a ligação entre terrenos

Restabelecido através do

agrícolas

Restabelecimento 4 ao pk 3+307

Já em fase de exploração, os benefícios advêm da facilitação da mobilidade de pessoas e bens
providenciada pela nova via, nomeadamente entre Portugal e Espanha, promovendo uma
melhoria nas condições de circulação rodoviária através da redução dos tempos de percurso e
garantindo condições de segurança de circulação.
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Planeamento e Gestão do Território
No presente estudo foi analisado o Plano Director Municipal do concelho de Almeida (Resolução
do Conselho de Ministros n.º 120/94 de 02 de Dezembro – actualmente em fase de Revisão),
tendo em conta que o projecto se encontra abrangido directamente por este instrumento de
planeamento e gestão territorial.
Deste modo, e após a análise do instrumento consultado, conclui-se que no PDM não é
contemplado na Carta de Ordenamento do PDM um espaço – canal específico para a totalidade
do projecto em estudo; no entanto, verifica-se que a parte inicial do traçado se insere em
espaço – canal de via actualmente existente (IP5), numa extensão de aproximadamente 1800
m. Neste caso, as beneficiações/rectificações preconizadas encontram-se no âmbito do espaço –
canal da estrada existente, sendo o uso idêntico ao que lhe será induzido após as
reformulações/rectificações de traçado.
Ainda assim, o PDM define linhas gerais de política de ordenamento e de gestão urbanística para
o seu município, nas quais se incluem a melhoria efectiva das acessibilidades e o reforço da
coesão urbana – territorial; sendo que neste contexto, a realização do projecto em estudo
poderá contribuir positivamente para a concretização destes objectivos.
Quanto a Planos de Pormenor e de Urbanização, verifica-se a não existência de quaisquer
Planos aprovados (que possuam força jurídica), no âmbito territorial definido para o actual
projecto rodoviário.
Genericamente, a concretização do projecto implicará, para além de Espaço – Canal relativo ao
IP5 actualmente existente, essencialmente a afectação de Solo Rural, nomeadamente Áreas de
Uso Agrícola e/ou Florestal a Manter e, em menor grau, espaços classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN).
As principais acções causadoras de impactes referem-se às movimentações de terras,
decorrentes da desmatação, decapagem e terraplenagens com intervenções/modificações na
ocupação territorial da zona em causa, prevista ao nível dos Planos Municipais de Ordenamento
do Território e interferindo com espaços condicionados ao abrigo da legislação em vigor (REN e
RAN, Domínio Público Hídrico, entre outros).
Para minimizar a afectação das áreas mais sensíveis, os trabalhos necessários à obra, como a
implantação de estaleiros, áreas de depósitos, assim como outras infra-estruturas de apoio à
construção e acessos temporários, se localizem longe destas zonas de maior sensibilidade.
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Na fase de exploração, a concretização final do projecto poderá causar implicações ao nível da
pressão urbanística para densificação de núcleos urbano/industriais ou mesmo ao surgimento de
novos núcleos em áreas onde estes não estavam previstos nos instrumentos de planeamento e
gestão territorial; assim, cabe ao município, garantir o respeito da zona de servidão non
aedificandi da via rodoviária.
Em síntese, pode assim concluir-se que, do ponto de vista do ordenamento do território, a
construção deste troço do IP5 – Vilar Formoso/Fronteira irá induzir impactes positivos
significativos ao nível da melhoria das acessibilidades, realizando os objectivos do planeamento
municipal e da sua estratégia de desenvolvimento concelhio (pelo aumento da acessibilidade
que proporcionará às populações e actividades económicas, em termos locais), assim como
constituirá uma infra-estrutura de transportes importante para a qualificação e organização da
rede viária na região fronteiriça.
Património
O Estudo de Impacte Ambiental do IP5 – Vilar Formoso/Fronteira incide sobre o concelho de
Almeida, cruzando apenas as freguesias de Castelo Bom e Vilar Formoso, no Distrito da Guarda.
O descritor de património cultural, arqueológico e construído do Estudo de Impacte Ambiental
procurou identificar todos os valores patrimoniais (imóveis ou vestígios materiais de tipo
arquitectónico, arqueológico e etnográfico) existentes na área do projecto.
O estudo partiu da realização de pesquisa bibliográfica sobre a História, Cultura e Arqueologia
da região, sendo complementada com a realização de uma prospecção sistemática ao longo do
traçado, na qual foram relocalizados todos os elementos identificados na bibliografia. Ao mesmo
tempo, foram identificados novos elementos com valor patrimonial, sobretudo a nível de
construções de carácter etnográfico e elementos religiosos de menores dimensões.
No total, foram identificadas 2 ocorrências patrimoniais, de carácter arquitectónico/etnográfico,
consistindo na Capela da Imaculada Conceição em Vilar Formoso e no Pelourinho de Vilar
Formoso.
É importante ainda referir que os elementos identificados se localizam a uma distância grande
do projecto, não se prevendo a ocorrência de impactes sobre estes.
Em fase de obra, e porque serão realizados movimentos de terras, será necessário o
acompanhamento arqueológico para a identificação de indícios patrimoniais que eventualmente
possam vir a ser encontrados.
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Paisagem
A área de estudo caracteriza-se por um relevo pouco vigoroso, possuindo outras características
peculiares como sejam a sua rudeza associada à tradicional ocupação do solo por sistemas
agrícolas extensivos (cearas de sequeiro e pastagens para o gado), à presença de afloramentos
de granito de grande tamanho e a ausência de áreas florestais desenvolvidas.
A organização da paisagem baseia-se em três unidades: a Zona Urbana de Vilar Formoso
(abrange a Vila e as zonas periféricas urbanizadas, bem como núcleos populacionais
pertencentes a Fuentes de Oñoro em Espanha), as Zonas Agrícolas de Sequeiro e Pastagens
(integra todas as áreas de produção de cereais e pastagens) e as zonas de Matos Rasteiros (que
engloba todas as zonas de mato dominadas por giestas).
Em termos paisagísticos, não ocorrem valores importantes, com as zonas agrícolas e as zonas
de matos a apresentarem uma qualidade visual média e as zonas urbanas uma qualidade visual
baixa.
A análise dos impactes sobre a Paisagem indica que se verificam impactes importantes na zona
do Nó de Vilar Formoso e na zona do Viaduto sobre a Ribeira de Tourões. Contudo, estes
impactes podem ser minimizados, devendo-se para tal seguir as medidas de minimização
preconizadas, das quais se destaca a implementação do Projecto de Integração Paisagística.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O IP5 entre Vilar Formoso e a Fronteira, tem como principal objectivo a finalização do IP5 em
Portugal, estabelecendo a sua continuidade com as características adequadas até à fronteira,
onde se ligará à A-62 Autovia de Castilla e daqui à rede europeia de auto-estradas.
Em relação aos impactes ambientais do projecto, há a destacar os seguintes impactes positivos
principais:



Facilitação dos padrões de mobilidade, melhorando a qualidade de vida das populações,
com reflexos ao nível local, regional e mesmo nacional;



O projecto terá vários impactes positivos ao nível da economia local e regional. Na fase
de construção espera-se um aumento do emprego e da actividade económica,
especialmente nos sectores ligados com a construção, que poderá ser significativo,
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desde que seja fomentada a contratação de trabalhadores e empresas de serviços
locais;



Concretização dos objectivos estratégicos e de ordenamento definidos para a região em
análise, em particular os contemplados:



o

PDM;

o

PRN2000

Melhor fluidez nas actuais vias em serviço, pela retirada de veículos para a nova infraestrutura;



Aumento da segurança de circulação rodoviária nas vias actualmente em serviço e na
via a construir;



Reforço das intenções de desenvolvimento transfronteiriço.

Quanto aos impactes negativos passíveis de serem gerados pelo projecto, os principais
identificados no EIA foram:


Movimentações de terras com alguma expressão considerando a extensão dos traçados,
com um défice de materiais na ordem dom 185,5 m3, levando à necessidade do recurso
a materiais de empréstimo;



Afectação de uma captação de água privada destinada à rega ao km 3+238;



Afectação de áreas de Reserva Agrícola Nacional, num total de 0,42 ha;



Afectação de áreas de Reserva Ecológica Nacional, num total de 2,37 ha;



Afectação de usos do solo, com perda de 3,47 ha de usos agrícolas;



Atravessamento – em viaduto – de zonas de cheia;



Em termos da qualidade do ar, esperam-se impactes em geral pouco significativos e de
reduzida magnitude. Na fase de construção, e devido à emissão de poeiras, foram
identificados impactes significativos sobre oito aglomerados, embora temporários. Na
fase de exploração não foram detectados impactes relevantes sobre qualquer receptor
sensível, devido ao risco de degradação da qualidade do ar provocado pelo tráfego;



O ruído proveniente da circulação de veículos na via, estimando-se o incumprimento dos
limites legais, para os anos modelados – 2012 e 2032 – sendo necessária a
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implementação de medidas mitigadoras, nomeadamente a colocação de barreiras
acústicas;



Afectação de habitats, sendo os mais importantes a afectação de áreas com
povoamentos de folhosas e da zona ribeirinha, contabilizando-se 1,67 ha no primeiro
caso e 0,05 ha no segundo;



Perturbação das acessibilidades locais na fase de construção, que pode ser significativa
para alguns percursos e em algumas fases da obra. No entanto, trata-se de um impacte
temporário, esporádico e rapidamente reversível;

Tendo em consideração toda a situação de referência apresentada e a identificação e análise de
impactes realizada, foram definidas medidas de minimização que potenciassem os impactes
positivos identificados e minimizassem os de carácter negativo. Foram ainda propostos
programas de monitorização para os Recursos Hídricos e Ambiente Sonoro e apresentados
projectos de medidas de minimização para o Ambiente Sonoro (Projecto de Protecção Sonora) e
Paisagem (Projecto de Integração Paisagística).
Ao nível das lacunas de conhecimento, não foi identificada nenhuma que colocasse em causa as
análises e as conclusões do presente estudo. Apesar disso, ao nível do Património foram
identificadas lacunas na execução dos trabalhos de campo, devido à reduzida visibilidade do
terreno, em algumas parcelas com vegetação densa.
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