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1. Introdução
Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente
o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
197/2005, de 8 de Novembro, a EP - Estradas de Portugal, S.A. enviou através do ofício ref.ª
114517, de 08 de Outubro de 2009, na qualidade de entidade licenciadora, à Agência
Portuguesa do Ambiente (APA) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Projecto de Execução (PE) do IP5 – Vilar Formoso / Fronteira, cujo proponente é a EP –
Estradas de Portugal, S.A..
O projecto em análise enquadra-se no regime de AIA através da alínea b) do n.º 7 do Anexo I
do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua actual redacção.
Para o efeito, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Oficio Circular
613/09/GAIA, uma Comissão de Avaliação (CA), ao abrigo do artigo 9º do Decreto-Lei n.º
69/2000, na sua redacção actual, constituída pelas seguintes entidades e respectivos
representantes:
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – Eng.ª Cláudia Ferreira, Dr.ª Cristina
Sobrinho e Eng.ª Fernanda Pimenta;
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH Norte) – Eng.ª Maria
João Magalhães;
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR) –
Dr. José Luis Monteiro;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) –
Dr.ª Edite Mora;
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) – Dr.ª Susana Machado;
Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada (ISA/CEABN) – Arqt.ª
Pais. Sandra Mesquita e Arq. Pais. João Jorge.
O EIA, datado de Julho de 2009 e objecto da presente análise é composto pelos seguintes
documentos:
Resumo Não Técnico
Relatório Síntese – Tomos 1 e 2
Peças Desenhadas
Anexos
No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os seguintes
documentos:
Resumo Não Técnico (Dezembro de 2009)
Aditamento ao EIA (Dezembro de 2009)
Peças Desenhadas (Dezembro de 2009)
Anexos (Dezembro de 2009)
2.º Aditamento ao EIA (Fevereiro de 2010)
Relativamente ao Projecto de Execução foram disponibilizados os seguintes documentos:
Traçado; Geologia e Geotecnia
Drenagem
Obras Acessórias (Vedações e Caminhos Paralelos; Serviços Afectados)
Expropriações
Estudo de Tráfego
Estruturas de Contenção
Passagem Superior 2 (PS2)
Passagem Inferior 3 (PS3)
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Passagem Superior 4 (PS4)

2. Procedimento de Avaliação
O procedimento adoptado pela CA para avaliação do projecto contemplou os seguintes passos:
Análise da Conformidade do EIA
Em 12 de Novembro de 2009 e após apreciação técnica da documentação
recebida, ao abrigo do n.º 4 do artigo 13º do Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a CA
considerou indispensável a apresentação de elementos adicionais ao Relatório
Síntese tendo o prazo ficado suspenso até entrega dos mesmos.
Os elementos adicionais foram entregues a 14 de Dezembro de 2009 sob a forma
de Aditamento tendo a CA considerado, após análise dos mesmos, que a
informação apresentada dava resposta às questões formuladas e solicitadas, pelo
que foi declarada a conformidade do EIA a 23 de Dezembro de 2009.
Solicitação de esclarecimentos adicionais relativos aos factores ambientais
Ambiente Sonoro e Paisagem
Solicitação de Pareceres Externos às seguintes entidades:
o Autoridade Florestal Nacional (AFN)
o Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro
o EDP – Distribuição, S.A.
o Águas do Zêzere e Côa
o Direcção Regional de Agricultura e Pesca do Centro
Realização de uma visita técnica ao local de implantação do projecto
Foi efectuada, a 09 de Março, uma visita ao local de implantação do projecto onde
estiveram presentes representantes da CA da APA, da ARH Norte, da CCDR Centro,
do LNEG bem como os técnicos em representação do Proponente e da empresa
que realizou o Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
Análise dos resultados da Consulta Pública
A Consulta Pública decorreu por um período de 35 dias úteis, entre o dia 15 de
Janeiro e o dia 04 de Março de 2010. O resumo dos resultados da Consulta Pública
é apresentado no Capitulo 7.
Análise técnica do EIA e do seu Aditamento, nas valências dos representantes da
CA, integrada com o teor dos pareceres recebidos (de entidades externas e no
âmbito da consulta pública), com as informações recolhidas durante a visita ao
local.
Elaboração do presente Parecer Técnico que visa permitir superiormente uma
tomada de decisão final relativamente à viabilidade ambiental do Projecto de
E e uçãoà IP5 – Vila Fo oso / F o tei a .

IP5 – Vilar Formoso / Fronteira

Página 6 de 68

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2166

3. Antecedentes
O projecto em análise tem como objectivo fundamental a conclusão do IP5 até à fronteira com
Espanha, ligando a Rede Nacional Fundamental à Rede Europeia através da Autovia A-62
(Autovia de Castilla).
Em Novembro de 2005, foi publicada a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida sobre o
Estudo Informativo Conexión Autovía de Castilla (España) – IP5 (Portugal), Tramo: Fuentes de
Oñoro-Vilar Formoso , seguindo-se, em Fevereiro de 2006, a aprovação definitiva do
expediente da Informação Pública do Estudo Informativo e a solução alternativa 1.
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4. Objectivo e Justificação do Projecto
O IP5 está incluído no Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000 - Decreto-Lei nº 222/98, com
as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho, pela Declaração de Rectificação nº
19-D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de Agosto), como parte integrante da Rede
Nacional Fundamental, que inclui os itinerários principais.
Actualmente, o IP5/A25 inicia-se em Aveiro e os seus pontos intermédios são em Viseu e na
Guarda, sendo que em Vilar Formoso, no seguimento do nó existente, o perfil transversal
altera-se de 2x2 vias para 1x1 vias, estabelecendo a ligação à zona aduaneira em plena malha
urbana de Vilar Formoso, após a Rotunda do Emigrante.
Assim, o projecto em análise tem como objectivo fundamental a conclusão do IP5 até à
fronteira com Espanha, ligando a Rede Nacional Fundamental à Rede Europeia através da
Autovia A-62 (Autovia de Castilla), promovendo uma ligação rodoviária fundamental para as
grandes redes trans-europeias de transporte de pessoas e mercadorias.
Através desta via é completada uma ligação privilegiada a Salamanca e deste ponto, em
direcção a:
Norte – a Valladolid, Burgos, Donostia e Irun e a França;
Nascente – a Madrid e daqui a Saragoça, Barcelona e Valência;
Sul – a Cáceres, Badajoz e Sevilha.
Assim, será removido o tráfego rodoviário de Vilar Formoso e a consequente melhoria das
condições de circulação rodoviária nesta localidade, nomeadamente no que diz respeito à
segurança de circulação.
Refira-se ainda que a conclusão do IP5 vai ao encontro do definido no PRN nomeadamente no
que diz respeito a aspectos formais de tipologia da via, às ligações com a rede viária existente
e aos acessos à via e acessos marginais.
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5. Descrição do Projecto
5.1.

Localização

O projecto IP5 Vilar Formoso/Fronteira localiza-se na região Centro (NUTS II), abrangendo área
pertencente sub-região da Beira Interior Norte (NUTS III). Desenvolve-se no Distrito da Guarda
no concelho de Almeida, interferindo com as freguesias de Vilar Formoso e Castelo Bom (ver
Anexo I – Localização do Projecto).

5.2. Características Geométricas do Traçado
5.2.1. Traçado em planta
Este troço do IP5 inicia-se ao km 0+000 (aproximadamente ao km 31+500 Projecto de
Execução do IP5 – Guarda/Vilar Formoso – IP2/EN322) dando continuidade ao sublanço
anterior do IP5 – em exploração - e termina junto da Fronteira, onde fará ligação à Rede
Europeia através da Autovia A-62 (Autovia de Castilla).
O traçado tem uma extensão de 3.531,452 metros (desenvolvendo-se inicialmente sobre o
existente), apresenta uma orientação WNW-ESSE e foi projectado para uma velocidade de
circulação de 120 km/h. Começa com três alinhamentos rectos intercalados com duas curvas, a
primeira à esquerda e a segunda à direita, ambas com raio 6.000 m. A directriz posiciona-se no
centro da Passagem Superior 1 (PS1 - existente aproximadamente do km 0+540) pelo que não
será necessária qualquer intervenção na obra de arte.
Após o último alinhamento recto sobre o traçado existente inicia-se uma curva à direita de
2.700 m de raio associada a parâmetros de clotoide A=1000 m. O Nó de Vilar Formoso está
implantado nesta curva e cerca do km 1+487 está implantada a Passagem Superior (PS2) que
associada ao Restabelecimento 2 faz a ligação entre as Rotundas 1 e 2.
Nesta curva, o traçado em análise afasta-se do existente, para Nascente, em direcção à
fronteira entre Portugal e Espanha. A curva está condicionada a:
Norte, por uma habitação situada na Rua da Represa ( ao km 1+650);
Sul, pela existência de uma Passagem Inferior (PI3) existente e que será preservada (
ao km 1+975).
No final desta curva é ainda atravessada a Ribeira de Tourões.
Segue um alinhamento recto cuja localização encontra-se condicionada a:
Norte, por uns pavilhões ( ao km 2+600);
Sul, pela presença de uma ETAR e de um empreendimento turístico ( ao km 2+550 e
ao km 2+875, respectivamente).
O traçado termina cerca do km 3+531 numa curva à direita de raio 1.200 m e parâmetro de
clotoide A=491 m.
Na tabela seguinte é apresentado, em resumo, as características dos elementos geométricos
do traçado em planta.
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Quant. Extensão Percent.
(un)
(m)
(%)

Elementos Rectos

600
2 000

Là≤
<àLà≤
<àLà≤
Total

600
2 000

4
0
0

1 104,4
0
0

31,3
0,0
0,0

4

1 104,4

31,3

Elementos Curvos

420
700

Rà≤
<àRà≤
<àRà≤
R>

Quant. Extensão Percent.
(un)
(m)
(%)

420
700
1 000
1 000

Total

0
0
0
4

0
0
0
2 427,0

0
0
0
68,7

4

2 427,0

68,7

Tabela 1. Resumo dos elementos em planta

5.2.2. Traçado em Perfil Longitudinal
A rasante inicia-se à cota 799,815m, com um trainel ascendente de 1,80% de inclinação, o qual
garante a continuidade da A25 existente. A rasante continua, acompanhando a plataforma do
actual IP5 através de uma concordância convexa de raio 16.000 m à qual se segue um trainel
descendente com -2,75% de inclinação. Ao km 0+540, na curva convexa supra mencionada,
está localizada a PS1 (existente e que será preservada).
A partir do km 1+364, segue-se uma curva vertical côncava de raio 7.000 metros onde se
insere o Nó de Vilar Formoso. Ao km 1+475 está localizada a PS2, que associada ao
Restabelecimento 2 é parte integrante do Nó de Vilar Formoso que terá uma geometria do
tipo diamante com duas rotundas.
Segue-se um trainel ascendente com 0,75% e uma concordância convexa de raio 16.000 m,
que permite a elevação do traçado em relação ao terreno actual de forma a garantir a
passagem inferior de um Caminho Rural (Restabelecimento 3) ao km 1+975.
Através de dois trainéis com inclinações de -3,25% e +3,50%, ligados por uma concordância
côncava de 7.000 m de raio, a rasante vence o vale da Ribeira da Tourão. Aqui está localizado
um viaduto com cerca de 325 metros de extensão e uma altura máxima de 20 m. O traçado
termina com uma concordância vertical convexa de raio 22.000 m, atingindo ao km 3+531,452
uma cota de 790,881 m.
Nas tabelas seguintes apresentam-se, em resumo, as características dos elementos
geométricas do traçado em perfil longitudinal.
Quant. Extensão Percent.
(un)
(m)
(%)

Trainéis

0,50%
2,00%
4,00%

i<
≤i<
≤i<
≤i
Total

0,50%
2,00%
4,00%

0
2
3
0

0
210,4
583,9
0

0,0
6,0
16,5
0

5

794,3

22,5

Tabela 2. Resumo dos elementos do perfil longitudinal – trainéis (Fonte: EIA)
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Concordâncias Verticais
Côncavas
7 000
20 000

Rv <
≤ Rv <
≤ Rv
Total

7 000
20 000

Quant. Extensão Percent.
(un)
(m)
(%)
0
2
0

0
717,5
0

0
20,3
0,0

2

717,5

20,3

Concordâncias Verticais
Convexas
16 000
30 000

Rv <
≤ Rv <
≤ Rv
Total

16 000
30 000

Quant. Extensão Percent.
(un)
(m)
(%)
0
3
0

0
2 019,6
0

0,0
57,2
0,0

3

2 019,6

57,2

Tabela 3. Resumo dos elementos do perfil longitudinal - Concordâncias Verticais (Fonte: EIA)

5.2.3. Perfil Transversal Tipo
Foram definidos três perfis transversais tipo, sendo que no início do traçado é adoptado o
mesmo perfil transversal do traçado existente, com um perfil de 2 x 2 vias, com uma largura
total de 34,50 metros e a seguinte constituição:
Duas faixas de rodagem de 7,5 metros em cada sentido, cada uma dotada de duas vias
de tráfego com 3,75 metros de largura;
Duas bermas direitas, cada com 3,0 m de largura, com pavimento e pendente
transversal idênticos às faixas de rodagem; havendo uma zona exterior a estas, com
uma largura de 0,75 m (excepto quando a berma pavimentada é contígua à valeta
reduzida), que servirá para colocação de guardas de segurança e valeta de bordadura
de aterros, quando necessárias. Em escavação, adoptou-se uma valeta em betão com
1,20 m de largura, seguida de uma transição de 1,00 m a 10%, para melhor
concordância com o talude. Esta valeta ficará localizada imediatamente a seguir à
berma direita pavimentada;
Um separador central revestido a terra vegetal com 11,5 m de largura, com trainéis a
3/1 e inclinação negativa para o interior;
Duas bermas esquerdas com 1,0 m de largura, com a mesma inclinação transversal da
faixa de rodagem.
De forma a preservar a obra de arte existente no início do troço (PS1), é adoptado novo Perfil
Transversal Tipo, cuja principal diferença do Perfil inicial é a largura do separador central (10,0
metros). Assim, este novo Perfil terá uma plataforma de 33,0 metros.
Está ainda previsto a utilização de um outro Perfil Transversal, de forma a compatibilizar a
plataforma do traçado do IP5 com a plataforma do troço espanhol. Esta plataforma tem uma
largura de 31,0 metros e é constituída por:
Duas faixas de rodagem de 7,0 metros em cada sentido, cada uma dotada de duas vias
de tráfego com 3,50 metros de largura;
Duas bermas direitas, cada com 2,5 m de largura, com pavimento e pendente
transversal idênticos às faixas de rodagem; havendo uma zona exterior a estas, com
uma largura de 1,0 m (excepto quando a berma pavimentada é contígua à valeta
reduzida), que servirá para colocação de guardas de segurança e valeta de bordadura
de aterros, quando necessárias. Em escavação, adoptou-se uma valeta em betão com
1,20 m de largura, seguida de uma transição de 1,00 m a 10%, para melhor
concordância com o talude. Esta valeta ficará localizada imediatamente a seguir à
berma direita pavimentada;
Um separador central revestido a terra vegetal com 12,0 m de largura, com trainéis a
6/1 e inclinação negativa para o interior.
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Duas bermas esquerdas com 1,0m de largura, com a mesma inclinação transversal da
faixa de rodagem.

5.3. Tráfego
O EIA refere que foi estudada a previsão de tráfego para um período de 30 anos de operação
da infra-estrutura em análise. No que diz respeito ao Nível de Serviço em secção (Nível de
Serviço A), o Estudo de Tráfego refere que não está previsto que o mesmo sofra qualquer
degradação durante o período de previsões (até 2041).

5.4. Nó de Vilar Formoso e Ligações à Rede Viária
Está previsto um nó de ligação designado de Nó de Vilar Formoso ao Km 1+475. Este Nó tem
uma configuração do tipo dia a te à o à duasà otu dasà pe iti do assegurar a ligação a
Vilar Formoso através da EN 332 e do antigo IP5 e a Almeida através da EN 332 bem como o
acesso local existente na periferia do nó.
A transposição do IP5 é feita através do Restabelecimento 2, por via da PS2, que em conjunto
com as Rotundas 1 e 2, permite a ligação à rede viária local.
O nó integra 4 ramos unidireccionais, 1 ramo bidirecional e 2 rotundas, a saber:
Restabelecimento 2 – Ramo bidireccional que faz a interligação entre as Rotundas 1 e
2;
Ramo A – Serve os movimentos de saída do IP5 vindos da direcção de Guarda com
destino a Vilar Formoso ou Almeida;
Ramo B – Serve os movimentos que vêem de Vilar Formoso ou Almeida e queiram
entrar no IP5 com destino de Espanha;
Ramo C – Serve os movimentos que vêm do IP5 com proveniência de Espanha e que
saem para Vilar Formoso ou Almeida;
Ramo D – Serve os movimentos que entram no nó vindos de Vilar Formoso ou Almeida
em direcção ao IP5 com destino a direcção de Guarda;
Rotunda 1 – Faz a interligação do tráfego proveniente do IP5 com a EN332 (direcção
Almeida) e o trânsito local;
Rotunda 2 – Faz a interligação do tráfego proveniente do IP5 com a EN332 (direcção
Vilar Formoso), a EN16 e o trânsito local.
Os ramos do Nó apresentam-se caracterizados transversalmente por:
Ramo unidireccional
Faixa de rodagem com 4,00 m de largura;
Berma esquerda de 1,00 m de largura, com o mesmo tipo e inclinação do pavimento
da faixa de rodagem;
Berma direita com 2,50 m de largura, com a mesma inclinação do pavimento da faixa
de rodagem e com estrutura de pavimento diferente.
Ramo bidireccional
Separador central com 0,60 m de largura, é materializado por perfis tipo Ne àJe se ;
Duas faixas de rodagem com 4,00 m de largura;
Berma esquerda de 1,00 m de largura, com o mesmo tipo e inclinação do pavimento
da faixa de rodagem;
Berma direita com 2,50 m de largura, com a mesma inclinação do pavimento da faixa
de rodagem e com estrutura de pavimento diferente.

IP5 – Vilar Formoso / Fronteira

Página 12 de 68

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2166

Rotunda
Faixa de rodagem com duas vias de 5,00 m de largura cada, inclinadas a 2,5% para o
exterior;
Berma esquerda de 1,00 m de largura, com o mesmo tipo e inclinação do pavimento
da faixa de rodagem;
Berma direita com 2,50 m de largura, com a mesma inclinação do pavimento da faixa
de rodagem e com estrutura de pavimento diferente.
Em situações de aterro é feita uma transição arrelvada entre a plataforma e o talude, com 0,60
m de largura e 10,0% de inclinação. Em escavação adoptar-se-á uma valeta em betão com 1,20
m de largura, seguida de uma transição de 1,00 m a 10,0%, para melhor concordância com o
talude. Esta valeta ficará localizada imediatamente a seguir à berma direita pavimentada.
Vias de Aceleração e Desaceleração
Estas vias são do tipo paralelo, cuja extensão e largura e respeitam o estipulado nas Normas de
Intersecções da ex-JAE para uma velocidade base de Vb = 120 km/h. Estas vias têm uma
largura de 3,50 m à qual está associada uma berma de 2,50 m.

5.5. Obras de Arte
Devido à necessidade de desnivelamento de vias a restabelecer, dos acessos da rede viária aos
nós e da passagem de vales pronunciados, o projecto contempla um viaduto, três passagens
superiores (uma delas já existente) e uma passagem inferior.
Nas tabelas seguintes são apresentadas as principais características do Viaduto e das Obras de
Arte.

Viaduto

Perfil Transversal

Localização

Extensão
(m)

Hmáx
(m)

Viaduto sobre a
Ribeira de Tourão

0,95+2,50+7,50+10,0+7,5+2,50+0,95

Do Km 2+225 até
Km 2+550

325

20

Tabela 4. Características do Viaduto (Fonte: EIA)

Características Geométricas
Obras de Arte

Localização
(Km)

PS1

0+540,749

PS2

1+475,743

PI3

1+974,982

PS4

3+307,819

Restabelecimentos / Caminhos Paralelos
Perfil

Classificação

(m)

Existente
Rest. 2
(Nó Vilar Formoso)

0,5+4,0+0,5

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

Rest. 3
(Caminho Municipal)
Rest. 4
(Caminho Rural)

0,5+5,5+0,5
0,5+4,0+0,5

Tabela 5. Características das Obras de Arte (Fonte: EIA)
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5.6. Restabelecimentos
A construção do projecto em análise provocará interferências com a rede viária existente. O
restabelecimento das vias intersectadas implica a transposição das vias através de passagens
superiores e inferiores, as quais estarão associadas à construção de pequenos trechos de
estrada com características diversas consoante o tipo de via a restabelecer.
No quadro seguinte apresentam-se os restabelecimentos previstos:

Rest.

Classificação

2
2A
2B
3
3A
3B
4

EN332
Actual IP5
Caminho Rural
Caminho Municipal
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural

Int. Via
Viés
O.A.
Perfil
Tipo Extensão
(Km)
(grados)
1+475,743 PS2 54,570 2,5+4,0+1,0+0,6+1,0+4,0+2,5
II
188,754
2,5 + 7,0 + 2,5
I
393,771
0,5 + 4,0 + 0,5
V
927,037
1+974,982 PI3
99,350
0,5 + 5,5 + 0,5
354,221
0,5 + 4,0 + 0,5
V
131,727
0,5 + 4,0 + 0,5
V
80,013
3+307,819 PS4 100,204
0,5 + 4,0 + 0,5
V
435,347
Tabela 6. Restabelecimentos previstos (Fonte: EIA)

5.7. Movimentos de Terras
Relativamente aos movimentos de terras, o EIA refere que:
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 m 3, 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.
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6. Caracterização Sumária do Ambiente Afectado e Análise dos
Impactes Ambientais do Projecto
Tendo em consideração a tipologia, localização e caracterização do projecto em questão, a CA
considera relevante salientar os aspectos que se seguem no que respeita à caracterização do
ambiente afectado e aos impactes expectáveis nos diversos factores ambientais analisados.
Assim, identificam-se de seguida as entidades que constituem a CA e os factores ambientais
analisados pelas mesmas:
ARH Norte – Recursos Hídricos;
IGESPAR – Património;
CCDR Norte – Solos, Uso e Ocupação; Ordenamento do Território; Qualidade do Ar;
Socioeconomia; Componente Biológica;
LNEG – Geologia e Geomorfologia;
ISA/CEABN – Paisagem;
APA – Ambiente Sonoro.
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6.1. Recursos Hídricos
6.1.1. Caracterização da Situação Actual
O traçado desenvolve-se numa zona de morfologia suave, a cotas que variam entre 700 e 810
metros.
O projecto desenvolve-se na Bacia Hidrográfica do Rio Douro. A principal linha de água
atravessada na área envolvente do projecto é a Ribeira de Tourões. O EIA refere ainda a
existência da Albufeira de Ribeira Côa localizada no Rio Côa, no entanto, refere ainda que esta
Albufeira não é intersectada pelo traçado, uma vez que se encontra a montante do mesmo.
O EIA refere que a implantação do projecto não afecta Aproveitamentos Hidroagrícolas, refere
sim o atravessamento de culturas anuais de regadio entre os km 2+300 a 2+500, sendo este
atravessamento efectuado em viaduto.
O EIA refere que de modo a restabelecer todas as linhas de água interceptadas procedeu ao
dimensionamento dos órgãos de drenagem que permitissem manter, tanto quanto possível, as
actuais condições de escoamento, tendo sido realizado para um período de retorno de 100
anos. Assim, o EIA refere que se encontra assegurada a continuidade hidráulica das linhas de
água interferidas.
O projecto de alargamento do IP5 entre Vilar Formoso e a Fronteira compreende dois troços
distintos relativamente às eventuais afectações dos recursos hídricos subterrâneos: um troço
onde se vai proceder ao reperfilamento e alargamento do traçado do IP5 em serviço (até ao Pk
1+475); e um troço inteiramente novo (do Pk 1+475 até ao final, ao Pk 3+531).
As zonas sensíveis para os recursos hídricos subterrâneos intersectadas pelo projecto são áreas
de aluviões (atravessadas entre o Pk 2+400 e o Pk 2+475, aproximadamente) e a zona de
máxima infiltração da Ribeira de Tourões (atravessada entre o Pk 2+325 o Pk 2+475,
aproximadamente).
As acções previstas no projecto com maior relevância para o descritor em consideração são as
movimentações de terras, com escavações e aterros, e a ocupação da superfície com a via e
estruturas associadas. Nenhuma destas acções tem um desenvolvimento que justifique uma
particular referência em termos de localização.
O inventário hidrogeológico apresentado no Estudo deve ser complementado com um
levantamento exaustivo de pontos de água na área afecta ao troço novo, o qual deverá ser
realizado com o acompanhamento de um representante da Junta de Freguesia local.

6.1.2. Identificação e Avaliação de Impactes
A afectação dos recursos hídricos ocorre, segundo o EIA, tanto durante a fase de construção
do projecto como durante a fase de exploração do mesmo.
Na fase de construção refere-se impactes resultantes da movimentação de terras, alteração do
modelado natural, destruição do coberto vegetal, afectação das linhas de água, bem como
alteração da qualidade das águas superficiais. Este são impactes negativos são temporários e
de magnitude e significância dependente das áreas afectadas e da declividade das linhas de
água.
Nesta fase de projecto, os pontos críticos verificam-se essencialmente nos locais de
atravessamento das linhas de água, zonas inundáveis e zonas de protecção das captações.
No que concerne ao atravessamento das linhas de água, o impacte gerado é dependente das
características hidrológicas e do modo de atravessamento das mesmas. O EIA refere que, para
o restabelecimento das linhas de água atravessadas será necessário efectuar desvios de
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encaminhamento das mesmas para jusante e/ou montante. No entanto, uma vez que as linhas
de água atravessadas são de pequena dimensão e os desvios envolvidos são geralmente
curtos, considera-se o impacte negativo e de reduzida magnitude e significância. O
atravessamento da Ribeira de Tourões será efectuado com recurso a viaduto, o que se traduz
num impacte negativo, de reduzida magnitude e significância, uma vez que na implantação dos
pilares do Viaduto houve o cuidado de respeitar o leito menor da Ribeira de Tourões.
As zonas ameaçadas de cheias atravessadas em viaduto traduzem-se em impactes de
reduzida significância, sendo os atravessamentos em aterro ou escavação considerados como
impactes de elevada significância. Salienta-se que o términos do viaduto é feito em aterro
so eà zo asà a eaçadasà deà heias pelo que este impacte negativo é classificado como de
reduzida magnitude e elevada significância. Assim, este atravessamento deverá ser efectuado
em viaduto de modo a reduzir este impacte.
O EIA refere ainda o atravessamento de condutas, que se traduz num impacte negativo, de
reduzida magnitude e significância, dado que as mesmas serão restabelecidas. Um impacte
negativo, de reduzida magnitude e elevada significância é a proximidade da ETAR, a 40 metros
do km 2+ 552.
Na fase de exploração, os impactes expectáveis são sobretudo ao nível da contaminação das
águas superficiais e subterrâneas, provocada pela descarga das águas de escorrência da via,
alteradas pelo contacto com os poluentes depositados na plataforma rodoviária, resultantes
da circulação automóvel. As águas de escorrência são consideradas fontes de poluição difusa
que em contacto com o meio receptor promovem o aumento dos níveis de concentração de
poluentes, promovendo um impacte cumulativo.
O EIA refere que a área de inserção do projecto se encontra inserida numa área classificada
como Zona Hídrica Sensível à Albufeira do Pocinho, pelo que a descarga de águas de
escorrência da via origina um impacte de média significância.
No entanto, e uma vez que os impactes decorrentes desta fase são devidos maioritariamente à
circulação rodoviária, definiu-se como locais mais sensíveis aos poluentes rodoviários, no que
concerne aos recursos hídricos superficiais, a Ribeira de Tourões e as zonas de máxima
infiltração associadas à Ribeira, que consequentemente apresentarão impactes mais
significativos. O EIA considera que caso o ponto de descarga esteja a encaminhar para esta
zona, o impacte terá elevada significância. Todos os outros pontos de descarga se consideram
de média significância, dada a zona sensível envolvente do projecto. O EIA refere que as águas
de escorrência não estão a ser encaminhadas para a referida zona sensível, pelo que considera
o impacte como negativo de média magnitude e significância. Os pontos de descarga
localizados nas PH 0.1 e PH 2.2 encaminham as águas de escorrência para um efluente da
Charca do Cá Te Quero e para um efluente da Ribeira de Tourões. Deste modo, considera-se
um impacte negativo de reduzida magnitude e elevada significância.
O EIA salienta ainda o ponto de descarga localizado ao km 0+325. Neste ponto as águas estão a
ser descarregadas numa área agrícola classificada como Zona Vitivinícola da Região Demarcada
de Castelo Rodrigo, pelo que se considera um impacte negativo de reduzida magnitude e
elevada significância.
Relativamente à qualidade da água, o EIA refere que não foram identificadas concentrações
que sejam em grande escala superiores aos limites impostos pela legislação em vigor, no ponto
de descarga da via. Refere ainda, que as descargas das águas de escorrência nas linhas de água
irão ainda sofrer uma diluição com o caudal associado à linha de água, o que se irá traduzir em
concentrações ainda menores. Aponta como medida de minimização, dos impactes sobre a
qualidade da água, o recurso a sistemas de tratamento das águas de escorrência antes da sua
descarga no meio hídrico receptor.
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Ao nível dos Recursos Hídricos Subterrâneos, foram identificados e devidamente avaliados os
impactes genéricos induzidos por uma obra rodoviária com as características daquela que está
em apreciação.
Os impactes mais significativos ocorrem ao nível da afectação directa de captações, que foram
avaliados como negativos, de elevada magnitude e de média significância.
Foi demonstrado no Estudo, que as cargas poluentes das águas de escorrência da plataforma,
que têm pontos de descarga nas zonas sensíveis do projecto (zonas de aluviões e de zonas de
máxima infiltração) são inferiores aos limites legais impostos pelos Anexos XVI e XXI do
Decreto-lei n.º 236/98 de 01 de Agosto, pelo que não se consideraram impactes negativos
associados a estas descargas.

6.1.3. Medidas de Minimização e Programa de
Monitorização
Deverão ser adoptadas as medidas de minimização e o programa de monitorização constantes
no presente parecer.
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6.2. Património
6.2.1. Caracterização da Situação Actual
A metodologia para elaboração da vertente patrimonial do EIA, com a qual se concorda,
assentou em três fases:
1. Pesquisa documental, com a consulta dos inventários patrimoniais das entidades da
tutela, consulta de bibliografia especializada de âmbito local e regional e Planos de
ordenamento do território. Foram ainda efectuados levantamentos toponímicos e
fisiográficos, a partir da CMP à escala 1:25 000;
2. Trabalho de campo que consistiu em duas fases:
a. Relocalização dos dados identificados aquando da pesquisa bibliográfica e dos
indícios toponímicos e fisiográficos;
b. Prospecção sistemática da área de implantação do projecto, em corredores de
200 metros centrados no eixo da via (400 metros no total), de cada solução em
avaliação.
3. Registo e Inventário.
Como resultado dos trabalhos foram identificadas uma ocorrência patrimonial na Área de
Incidência Indirecta do projecto:
Nº1 – Pelourinho. Vilar Formoso.

6.2.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Os impactes previstos ocorrerão quase exclusivamente durante a fase de obra e a sua
preparação.
A ocorrência patrimonial identificada localiza-se a cerca de 200 metros a sul do traçado, pelo
que se prevê que o impacte seja indirecto e de magnitude reduzida.

6.2.3. Medidas de Minimização
Considera-se que, genericamente, as medidas de minimização preconizadas no EIA são
adequadas, mas que carecem de reformulação em alguns aspectos. Deste modo deverão
implementar-se as seguintes medidas:
1. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de
incidência de reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento,
bem como das áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de
empréstimo, acessos ou outras áreas), caso se situem fora das áreas já prospectadas;
2. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e
empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O
acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma
frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de
todas as frentes.
3. 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
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efectuados no decurso destes trabalhos deverão ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de tutela;
4. Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios
arqueológicos, as obras deverão ser suspensas nesse local, ficando o Dono da Obra
obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR, I.P as ocorrências com uma proposta
de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as
áreas com vestígios arqueológicos a serem afectadas têm que ser integralmente
escavadas.
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6.3. Solos, uso e ocupação
6.3.1. Caracterização da Situação Actual
A área em análise insere-se numa zona caracterizada pela existência apenas de solos do tipo
Cambissolos, associados a uma zona de planalto, marcado pela existência de algumas
irregularidades impostas por cursos de água, dos quais se destacam a Ribeira de Tourões.
O traçado em estudo desenvolve-se inicialmente sobre solos com capacidade agrícola elevada
(coincidente com área referente à Zona Vitivinícola da Região Demarcada de Castelo Rodrigo),
alternando com solos de reduzida capacidade agrícola. Contudo tendo em consideração que o
traçado no seu troço inicial desenvolve-se sobre o existente, os usos destes solos já se
encontram condicionados.
Ao longo do traçado verifica-se apenas a existência de uma mancha de solos de RAN
agricultada, localizada aproximadamente a Nordeste de Vilar Formoso, na área envolvente à
Ribeira de Tourões, estando prevista a sua travessia sob a forma de viaduto.
Relativamente ao uso actual do solo, a área do projecto corresponde predominantemente a
usos florestais (cerca de 46,7%). Verifica-se ainda que os usos urbanos possuem também uma
representatividade significativa (8,59%).

6.3.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Os principais impactes resultantes da implantação da via, dizem respeito à substituição da
ocupação actual, sendo mais graves quando se verifica a afectação de usos urbanos (áreas
industriais, infra-estruturas e equipamentos) usos agrícolas (vinha e culturas anuais de
regadio) e ainda usos florestais de maior valor ecológico e em que o sobreiro esteja presente
(povoamento de folhosas).
No entanto, 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 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.
Na fase de exploração, os principais impactes dizem respeito à alteração dos usos actualmente
existentes pela expansão das áreas urbanas e pela contaminação pela poluição proveniente da
exploração da via. No que diz respeito ao 1º impacte é importante referir que o projecto em
estudoà à deà e efi iaçãoà eà e tifi açãoà deà u aà iaà o à algu aà u a idade ,à e à ueà asà
questões da expansão do tecido urbano já se colocam.

6.3.3. Medidas de Minimização
Para minimizar os impactes identificados, é necessário proceder à adopção das medidas de
minimização nomeadamente às apresentadas no EIA, as quais se consideram adequadas e se
encontram reflectidas no presente parecer.
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6.4. Ordenamento do Território
A obra a executar localiza-se no concelho de Almeida, o qual possui Plano Director Municipal
aprovado pela RCM n.º 120/94, publicada no Diário da República – Iª SÉRIE – B, n.º 278 de 212-1994
De acordo com os elementos apresentados, consultando a carta de ordenamento em vigor e
conforme as classes de espaço definidas pelo artigo 2.º do Regulamento do PDM, a via a
construir encontra-seàlo alizadaà aio ita ia e teàe àte e osà lassifi adosà o oà Área Rural à
eàai da,àpa ial e te,àe à Área urbana e urbanizável .
Para as classes de espaço indicadas, o Regulamento do PDM não impõe qualquer restrição à
execução de infra-estruturas rodoviárias, pelo que a pretensão, relativamente à carta de
ordenamento, não apresenta qualquer incompatibilidade com o PDM, em vigor.
Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), verificamos que o município de Almeida
possui Carta da REN aprovada através da Portaria n.º 226/93 de 11 de Fevereiro, publicada no
Diário da República – Iª Série B n.º 47 de 25-2-1993, a qual faz parte integrante do PDM.
O artigo 28.º do Regulamento do PDM refere que é aplicável a estes espaços a legislação
específica em vigor.
A intervenção proposta interfere, parcialmente, com solos integrados na Reserva Ecológica
Nacional (REN), nomeadamente, com solos abrangidos pelos ecossiste asà Leitos dos cursos
de água e zonas ameaçadas pelas cheias àeà Áreas de máxima infiltração ,à ujaà lassifi açãoà
foi feita ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março, os quais, no enquadramento dado
pelo actual Regime Jurídico da REN (RJREN), publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de
ágosto,à pode ãoà se à lassifi adasà o oà Cursos de águas e respectivos leitos e margens à eà
Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos .
O artigo 20.º do RJREN define o regime de ocupação dos solos classificados como REN,
verificando-se que a pretensão em análise não se enquadra nas excepções previstas nos n.º 2 e
3 do referido artigo e, como tal, a sua execução seria interdita.
No entanto, dado que a realização da obra está sujeita a um processo de AIA, considera-se
que, conforme dispõe o n.º 3 do artigo 21.º do referido diploma, a Declaração de Impacte
Ambiental Favorável ou Condicionalmente Favorável equivale ao reconhecimento do interesse
público da acção, condição necessária à utilização de solos integrados na REN, conforme
dispõe o n.º 1 do referido artigo.
Ainda de acordo com o RJREN e dado que, conforme o disposto no n.º 7 do artigo 24.º, a
pronúncia favorável da CCDR no âmbito do AIA compreende a emissão da autorização da
utilização dos solos de REN, importa nesta fase definir que o desenvolvimento do projecto
deverá acautelar e minimizar os impactes que o mesmo venha a ter nas áreas integradas em
REN. Para tanto, deve ser garantido que o atravessamento dessas áreas seja feito sob a forma
de viaduto, como aliás é indicado no Relatório Síntese do EIA, diminuindo a área de solo
classificado como REN a utilizar na execução da infra-estrutura.
No que se refere à condicionante Reserva Agrícola Nacional (RAN), o município de Almeida
possui Carta da Reserva Agrícola Nacional aprovada através da Portaria n.º 161/93 de 11 de
Fevereiro, publicada no Diário da República – Iª Série B n.º 35 de 11-2-1993, a qual faz parte
integrante do PDM.
O artigo 27.º do Regulamento do PDM refere que é aplicável a estes espaços a legislação
específica em vigor que, à data actual, se rege pelo disposto no Regime Jurídico da RAN
(RJRAN), publicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março.
Dado que a intervenção proposta interfere, parcialmente, com solos integrados na Reserva
Agrícola Nacional (RAN), deverá ser salvaguardado o cumprimento da legislação aplicável,
devendo o Requerente adoptar os procedimentos previstos no RJRAN.
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A consulta à Carta de Outras Condicionantes permite verificar que a área de intervenção se
enco t aàai daàa a gidaàpelasà o di io a tesà Vizinhança de Vias Rodoviárias àeà Vizinhança
de linhas de alta tensão .
A servidão relativa às vias rodoviárias foi definida através do Decreto-Lei n.º 64/83 de 3 de
Fe e ei oàeà o espo deàaàu à Espaço Canal à ue coincide com o traçado previsto para o IP5,
até à área urbana de Vilar Formoso e que actualmente se encontra executado.
Da consulta aos elementos em análise verifica-se que a parte inicial do traçado coincide, numa
extensão de cerca de 1800 metros, com o traçado original do IP5, encontrando-se o mesmo
lo alizadoà oài te io àdoà Espaço Canal àdefi idoà oàPDM.
A partir desse ponto, e numa extensão de cerca de 1700 metros, o traçado proposto abandona
o traçado actual do IP5, saindo da área indicada na Carta deà Co di io a tesà o à Espaço
Canal ,àsoluçãoàjustifi adaàpeloàfa toàdaà iaàe à uestãoàte à ueàga a ti àaà o ti uidadeà o àaà
via construída em Espanha e, como tal, ter que ser cumprido este traçado.
Esta alteração, porém, não parece trazer prejuízos para a envolvente, sendo a mesma passível
de ser aceite, ainda que a mesma colida com o previsto no PDM. No entanto, dado a Câmara
Municipal de Almeida ter já iniciado o processo de revisão do PDM, deverá acautelar-se que
este novo traçado passe a fazer parte da nova carta de condicionantes.
áà se idãoà Vizinhança de linhas de alta tensão ,à defi idaà deà a o doà o à oà p e istoà aà
legislação aplicável, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 1/92 de 18 de Fevereiro, o Decreto-Lei
n.º 466/76 de 5 de Junho e o Decreto-Lei n.º 90/84 de 26 de Dezembro, deverá ser tida em
consideração no desenvolvimento do projecto em análise.
Face do exposto e considerando que o projecto em análise é compatível com o disposto nos
Instrumentos de Gestão Territorial, em vigor, considera-se que o projecto deve salvaguardar o
cumprimento das condições indicadas, relativamente à ocupação de solos classificados como
REN e RAN e as restantes condicionantes indicadas.
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6.5. Qualidade do Ar
6.5.1. Caracterização da Situação Actual
A análise, apresentada no EIA, relativamente à situação de referência na área de
implementação do projecto, recaiu no estudo de vários parâmetros, nomeadamente na
apreciação dos dados da qualidade do ar medidos em duas estações fixas do tipo regional de
fundo afectas à rede de monitorização da qualidade do ar da Região Centro: as estações de
Salgueiro e Fornelo do Monte, estações estas que integram a Zona Centro Interior, onde se
localiza o projecto. Da apreciação efectuada verifica-se a existência de alguns problemas de
poluição atmosférica no que diz respeito ao poluente partículas e ao poluente secundário
ozono.
Do EIA consta também a análise dos dados de inventários de emissões de fontes fixas de
poluentes atmosféricos, cujos resultados revelaram serem baixos os níveis percentuais de
emissão para a zona em estudo.
Da análise do volume de tráfego associado às várias vias rodoviárias da região verificou-se que
o IP5 é a via que apresenta maior fluxo de tráfego apresentando valores elevados, pelo que no
EIA são identificadas as fontes móveis como uma das principais causas poluidoras na área de
estudo.

6.5.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Na fase de construção do projecto, salienta-se como sendo o impacte negativo mais
significativo as emissões de partículas (poeiras), directamente associado a trabalhos de
terraplanagem e transporte de terras e as emissões de partículas, óxidos de azoto (NOx),
monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos voláteis (COV), associadas à deslocação de
veículos afectos à obra e utilização de maquinaria.
As incidências decorrentes das acções desta fase, verificar-se-ão com maior expressão na
envolvente imediata à zona de construção e principais vias de acesso utilizadas pelos veículos
pesados, cujo efeito sentido depende das condições meteorológicas locais, da topografia da
região, entre outros factores, tendo um impacte negativo mais significativo quando os
trabalhos decorrem junto de aglomerados populacionais, que se tratam dos receptores
potencialmente mais afectados pela fase de construção.
Concorda-se com o estudo quando este considera os impactes inerentes a esta fase como
negativos, temporários, reversíveis e minimizáveis, através da adopção de medidas de
mitigação ambientais, dispondo de magnitude e significância variáveis de acordo com a
dimensão dos núcleos habitacionais, a sua distância à via rodoviária e a sua posição
relativamente aos ventos dominantes da região. A época seca será aquela em que as
incidências atingiram maior importância, porem, os seus efeitos consideram-se facilmente
minimizáveis, o que atenua a magnitude dos impactes.
Na fase de exploração os impactes negativos prendem-se com as emissões dos poluentes
atmosféricos resultantes da circulação automóvel, cuja avaliação dos impactes sentidos,
apresentada no EIA, versou no cálculo estimativo das concentrações de CO, NO2 e PM10,
utilizando o modelo gaussiano de dispersão CALINE 4, que permite estimar as concentrações
médias de poluentes com base no volume de tráfego, nas taxas de emissão, condições
meteorológicas e topografia local.
As simulações efectuadas consideraram o volume de tráfego estimado para os anos de 2012 e
2032, para dois cenários definidos em termos de condições meteorológicas, o cenário típico e
o cenário crítico, este último admitindo condições adversas de dispersão atmosférica, com
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base na topografia local e nas taxas de emissão, tendo as mesmas simulações sido realizadas
estimando as concentrações de poluentes até uma distância de cerca de 500m da rodovia,
considerando como receptores sensíveis as povoações mais próximas do troço.
Com base nas simulações efectuadas conclui-se que as concentrações mais elevadas verificamse maioritariamente no ano de 2012, apesar de estar previsto um volume de tráfego menor no
ano de 2012 comparativamente com o ano de 2032, tal facto é explicado no EIA com os
avanços tecnológicos esperados e uma legislação mais restritiva, no que se refere às emissões
originárias do sector dos transportes que contribuíram para que os factores de emissão
diminuam de ano para ano.
Da análise dos resultados das simulações verifica-se que para os três poluentes CO, NO2 e
PM10, para os dois cenários considerados e para os dois anos em estudo, as concentrações
obtidas não excedem os valores limite legislados, pelo que se pode concluir que não são
previstos impactes negativos relevantes sobre qualidade do ar na área em estudo, decorrentes
da exploração do projecto rodoviário em análise.

6.5.3. Medidas de Minimização
Com o objectivo de minorar os impactes negativos associados ao projecto, principalmente na
fase de construção, é necessário proceder à adopção de medidas de minimização
apresentadas no EIA, as quais se consideram adequadas e se encontram reflectidas no
presente parecer.
Dado que não é esperado agravamento significativo da qualidade do ar na zona em estudo na
sequência da implementação do projecto é considerado dispensável a existência de um plano
de monitorização da qualidade do ar.
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6.6. Socioeconomia
6.6.1. Caracterização da Situação Actual
O projecto em análise, localiza-se no concelho de Almeida, o qual está inserido na Região
Centro (NUTS II), fazendo parte da sub-região Beira Interior Norte (NUTS III). As freguesias do
concelho de Almeida interceptadas são Castelo Bom e Vilar Formoso.
O concelho de Almeida faz fronteira a Norte com o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, a
Oeste com Pinhel, a Sudoeste com a Guarda, e Sul com Sabugal e a Este com Espanha.
No concelho de Almeida, em 2007, residiam 7.213 habitantes, representando uma densidade
populacional de 14 hab/km2, valor inferior ao registado quer na região, quer na sub-região a
que pertence.
Em termos de estrutura económica pode-se dizer que o concelho é predominantemente rural.
A actividade agrícola, por vezes complementada por pequenas explorações agro-pecuárias,
desenvolve-se em áreas de pequena dimensão dispersas por todo o concelho, e assume um
carácter predominantemente familiar. É uma actividade importante do ponto de vista da
subsistência de um número significativo de famílias deste concelho, mas que dadas as suas
características (aliadas a factores de ordem económica e social) apresenta baixos níveis de
produtividade.
O sector secundário caracteriza-se pela existência de algumas pequenas e médias unidades
industriais, sendo a sua exploração assegurada na maioria dos casos por uma organização
familiar ou através da contratação de um número reduzido de empregados.
O novo traçado do IP5, permitirá um aumento dos níveis de acessibilidade bem como dos
níveis de circulação, em segurança e em conforto, de pessoas e bens. Desta forma, 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, traduz-se numa potenciação quer das trocas comerciais de bens e serviços, quer de
pessoas.
Na tabela seguinte são identificadas as habitações existentes na área de estudo bem como a
sua localização e distância aproximada ao eixo da via. Será utilizado o código H para identificar
a habitação e atribuído um número consoante o número de pisos desta (Ex.: h0 – habitação de
piso térreo; h1 – habitação com 2 pisos e h2 – habitação com 3 pisos).

Localização
(Pk)

Lado da via / Distância aproximada
ao eixo da via

Descrição

0+046

Dto./48m

1 anexo/barracão

0+137

Dto./71m

1 h1

0+535 a 0+577

Dto./127m (anexo mais próximo)

2 anexos/barracões

0+792 a 0+844

Dto./ 109m (habitação)

1 h1 e 4 anexos/barracões

1+023

Dto./180m (habitação)

1 h1 e 2 anexos/barracões

1+050

Esq./141m (habitação)

1 h0 e 3 anexos/barracões

1+100 a 1+152

Dto./ 30m (habitação)

1 h1 e 3 anexos/barracões

1+123 a 1+167

Esq./47m (habitação mais próxima)

1 h1, 1 h0 e 1 anexo/barracão

Tabela 7. Identificação das habitações existentes nas proximidades do projecto (Fonte: EIA)
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Continuação da Tabela 7.

Localização
(Pk)

Lado da via / Distância aproximada
ao eixo da via

Descrição

1+160

Esq./172m (habitação mais próxima)

2 h1

1+200 a 1+268

Esq./131m (habitação mais próxima)

2 h1, 2 h0 e 4 anexos/barracões

1+235

Esq./84m

1 anexo/barracão

1+224 e 1+270

Atravessados

2 anexos/barracões

1+173 a 1+237

Dto./46m (habitação mais próxima)

1 h1, 1 h2, 5 anexos/barracões e 2
telheiros

1+243 a 1+293

Dto./68m (habitação mais próxima)

2 h1 e 6 anexos/barracões

1+161 a 1+200

Dto./113m (habitação mais próxima)

1 h1, 1 h0 e 3 anexos/barracões

1+207 a 1+296

Dto./99m (habitação mais próxima)

1 h2, 1 h1 e 4 anexos/barracões

1+200
1+400
1+350
1+400 a 1+439

Dto./166m (habitação mais próxima)
Dto./92m (habitação mais próxima)
Dto./158m (habitação)
Dto./157m (habitação mais próxima)

2 h2 e 1 anexo/barracão
2 h1, 1 h0 e 1 anexo/barracão
1 h1 e 3 anexos/barracões
1 h1, 1h0 e 2 anexos/barracões

1+435

Dto./30m do Ramo Noroeste da
Rotunda 2
Dto./20m do Ramo Noroeste da
Rotunda 2

1 h1 (com oficina no piso térreo)

1+500

Dto./41m do Ramo Oeste da Rotunda 2

1 h1

1+531
1+562

Dto./27m do Ramo Sul da Rotunda 2
Dto./19m do Ramo Sul da Rotunda 2

1+339

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

1 h1
1 h1 (com loja de móveis no piso
térreo)
1 h2, 2 h1 e 2 anexos/barracões

1+400
1+466
1+446 a 1+500

1+617 a 1+671

Esq./84m da Rotunda 1 (habitação)
Esq./ 84m da Rotunda 1 (habitação)
Esq./43m da Rotunda 1 (habitação mais
próxima)
Esq./61m do Ramo Sudeste da
Rotunda 1 (habitação)
Esq./91m do Ramo Sudeste da
Rotunda 1 (habitação mais próxima)
Esq./48m (habitação mais próxima)

1+873
2+029
2+100
2+069 a 2+160

Dto./73m do Rest. 3
Dto./40m do Rest. 3 (habitação)
Esq./118m (habitação)
Dto./160m (habitação mais próxima)

1+461

1+539 a 1+572
1+549 a 1+600

2+183
2+200 a 2+242
2+357 a 2+421
2+477
2+476
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Dto./140m
Esq./75m (anexo/barracão mais
próximo)
Dto./127m (anexo/barracão mais
próximo)
Dto./58m
Dto./180m

1 h1 (com restaurante no piso
térreo)

1 h0 e 1 anexo/barracão
1 h1 e 4 anexos/barracões
2 h1
1 h2 e 2 anexos/barracões
1 h2, 1 h1 e 2 anexos/barracões
1 h2, 1 h1 e 3 anexos/barracões
1 anexo/barracão
1 h2 e 3 anexos/barracões
1 h0 e 2 anexos/barracões
1 h2, 4 h1, 1h0, 8 anexos/barracões
e 1 telheiro
1 h1
2 anexos/barracões
4 anexos/barracões
1 anexo/barracão
1 anexo/barracão
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Continuação da Tabela 7.

Localização
(Pk)

Lado da via / Distância aproximada
ao eixo da via

Descrição

2+500 a 2+528

Esq./84m (anexo/barracão mais
próximo)
Esq./49m (anexo/barracão mais
próximo)
Dto./68m (habitação)

2 anexos/barracões

2+600
2+900 a 2+945

2 anexos/barracões
1 h0 e 2 anexos/barracões

Na tabela seguinte são identificadas as principais actividades económicas e equipamentos
colectivos existentes na área de estudo bem como a sua localização e distância aproximada ao
eixo da via.
Localização
(Pk)

Lado da via / Distância
aproximada ao eixo da via

Descrição

0+880 a 1+000

Esq./ 53m do restaurante (23m
ao limite do talude de aterro) e
64m da discoteca (33m ao
limite do talude de escavação)

Dis ote aà á ha a àeà
restau a teà Lasà
Pa pas àeà espe ti osà
anexos/barracões

1+077

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

T a spo tado aà CMRà
T a spo te

1+300

Esq./110m ao eixo da via (68m
do limite do talude de aterro);
41m ao eixo do
Restabelecimento 2B (35m do
limite do talude de escavação)

Ofi i aà áutoàFa iasà
Ma ues

Foto/Imagem

Tabela 8. Principais Actividades Económicas e Equipamentos Colectivos nas proximidades do projecto
(Fonte: EIA)
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Continuação Tabela 8.

Localização
(Pk)

Lado da via / Distância
aproximada ao eixo da via

1+138

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

1+194

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

Restaurante abandonado

1+143

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

Transportadora
Internacional “Felício &
Filhos”

1+316 a
1+394

Dto./57m (27m do limite do
talude de escavação)

Supermercado
“Ecomarché” e
restaurante “Santa
Maria” e respectivo
anexo/barracão

1+408

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

Oficina “Imorauto”

Bomba de Gasolina “Os
Mosqueteiros”
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Continuação Tabela 8.

Localização
(Pk)

Lado da via / Distância
aproximada ao eixo da via

Descrição

1+427

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

Restaurante com quartos
no piso superior e
respectivos
anexos/barracões

1+435

Dto./27m do Ramo A da
Rotunda 2 (16m do limite do
talude de escavação)

1+461

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

1+500

Dto./20m do Ramo Oeste da
Rotunda 2 (17m do Ramo)

Loja de Bicicletas

1+531

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

Loja de Motosseras
“Usqvarna”
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Oficina “Cruzeiro”

Restaurante “Challé
Suisse”
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Continuação Tabela 8.

Localização
(Pk)

Lado da via / Distância
aproximada ao eixo da via

1+562

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

Loja de móveis “Moveis
Ramalho”

1+500

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

Loja de móveis “Móvel
Chama”

1+820

Esq./64m do Rest. 3

Cemitério

2+864

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

Restaurante “Quinta
rado Verde”

Descrição

Foto/Imagem

Relativamente às vias atravessadas, na Tabela seguinte são identificados os locais onde as
mesmas são seccionadas, se existe ou não reposição, o tipo de reposição (passagem
superior/inferior; passagem agrícola) e o local onde ocorrerá essa reposição.
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Localização
(Pk)

Via

Restabelecimento

0+000 a 2+000

IP5 que estabelece a ligação
entre Aveiro e Vilar Formoso

Restabelecido no próprio local
através da plena via e do Nó de
Vilar Formoso
Restabelecido no próprio local
através da PS 1 (existente)
Restabelecido no próprio local
através do Ramo D da Rotunda 1
Restabelecida ao pk 1+469
através da PS 2 e Nó de Vilar
Formoso
Restabelecida no próprio local
através da Rotunda 2 e
respectivos Ramos

CL que estabelece a ligação
entre terrenos agrícolas
CL que estabelece a ligação
entre habitações
EN 332 que estabelece a ligação
entre a povoação de Vilar
Formoso e a Atalaia
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
CL que permite o acesso ao
cemitério e a habitações

0+541
0+748 a 1+400
1+448

Rotunda 2

1+560 a 1+800

1+975

CL que permite o acesso a
habitação

2+060

CL que estabelece a ligação
entre terrenos agrícolas
CL que estabelece a ligação
entre terrenos agrícolas
CL que estabelece a ligação
entre terrenos agrícolas

2+200
2+230
2+286
2+507

CL que permite o acesso à ETAR
CL que estabelece a ligação
entre terrenos
CL que estabelece a ligação
entre terrenos agrícolas

2+700 a 3+147
3+392

Restabelecido no próprio local
através de Caminho Paralelo
Restabelecido no próprio local
através do Restabelecimento 3
Restabelecido através dos
Restabelecimentos 3A e 3 ao pk
1+975
Restabelecido através de Caminho
Paralelo
Mantém-se em serviço através do
Viaduto sobre a Ribeira de Tourão
Mantém-se em serviço através do
Viaduto sobre a Ribeira de Tourão
Mantém-se em serviço através do
Viaduto sobre a Ribeira de Tourão
Restabelecido através do
Caminho Paralelo 2
Restabelecido através do
Restabelecimento 4 ao pk 3+307

Tabela 9. Vias atravessadas pelo projecto (Fonte: EIA)
Legenda: EN – Estradas Nacionais; EM – Estradas Municipais; CM – Caminhos Municipais; CL – Estradas de Nível
Local (caminhos locais de acesso a habitações ou a outras áreas)

6.6.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Na fase de construção, o projecto será responsável por alterações marcadas na qualidade
ambiental ao nível das poeiras, vibrações, ruído e alterações na paisagem. Estes aspectos
resultam, por exemplo, do deslocamento de terras, da intervenção de equipamento ou das
máquinas em movimento. No entanto, trata-se de impactes predominantemente temporários,
circunscritos ao período de duração dos trabalhos, afectando especialmente a zona de acção
do projecto, objecto de medidas minimizadoras.
No presente projecto apenas se verifica a afectação directa de dois anexos/barracões
(conforme identificado na Tabela 7. ao Pk 1+224 e 1+270) que se encontram sobrepostos à
plena via e à área de escavação.
Considera-se que ocorrerão impactes negativos significativos para todos os indivíduos que
residem ou laboram nas edificações localizadas a menos de 50m do traçado, tendo em conta
que as actividades quotidianas que aí desempenham poderão ser afectadas pelos estímulos
indutores de stress que decorrem das actividades de construção. Na Tabela seguinte são
apresentadas as habitações e outras estruturas relevantes a nível social para as quais se
prevêem impactes significativos associados à proximidade da construção.
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Localização
(Pk)

Lado da via / Distância aproximada
ao eixo da via

Descrição

1+100 a 1+152

Dto./ 30m

1 h1

1+123 a 1+167

Esq./47m (habitação mais próxima)

1 h1 e 1 h0

1+173 a 1+237
1+435

Dto./46m
Dto./30m do Ramo Noroeste da
Rotunda 2
Dto./20m do Ramo Noroeste da
Rotunda 2

1 h1
1 h1 (com oficina no piso térreo)

1+500
1+531
1+562

Dto./41m do Ramo Oeste da Rotunda 2
Dto./27m do Ramo Sul da Rotunda 2
Dto./19m do Ramo Sul da Rotunda 2

1+339

Esq./49m do Ramo Noroeste da
Rotunda 1
Esq./43m da Rotunda 1
Esq./48m
Dto./40m do Rest. 3

1 h1
1 h1
1 h1 (com loja de móveis no piso
térreo)
1 h1

1+461

1+452
1+654
2+029

1 h1 (com restaurante no piso
térreo)

1 h1
1 h1
1 h2

Tabela 10. Habitações alvo de impactes significativos (Fonte: EIA)

“ãoà espe adosà i pa tesà egati osà te po iosà eà sig ifi ati osà pa aà oà estau a teà Chall à
“uisse à localizado ao Pk 1+461 - ver Tabela 8.), dado que este poderá sofrer um decréscimo
nos índices de procura habituais durante o período de obras.
Relativamente às vias afectadas pela fase de construção do projecto, refere-se que são
potenciais alvo de impactes negativos muito significativos 1 Itinerário Principal e 2 Estradas
Nacionais (EN 332 e EN 16). São ainda alvo de impactes negativos significativos 8 Caminhos
Locais devido ao congestionamento do tráfego e à perturbação dos padrões de mobilidade.
Porém, estes são predominantemente temporários, circunscritos ao período de duração dos
trabalhos.
Os potenciais impactes positivos prendem-se com a promoção do emprego. O acréscimo de
população no local de obra, embora de pequena dimensão e de duração limitada, poderá
dinamizar actividades ligadas à restauração e à construção civil, constituindo um estímulo ao
desenvolvimento da economia local. Este impacte é no entanto, temporário e pouco
significativo, uma vez que está limitado à fase de construção.
Na fase de exploração são esperados impactes positivos significativos a muito significativos,
decorrentes do desenvolvimento das acessibilidades e melhoria da rede viária, na medida em
que o presente projecto visa estabelecer uma boa ligação entre Portugal e Espanha, dando
continuidade ao IP5 (A25) para nascente, até à Fronteira, a norte de Vilar Formoso, ligando-o à
A62. De facto, o novo traçado do IP5 visa a retirada de uma boa parte do tráfego rodoviário
(que pretende passar a fronteira) do centro de Vilar Formoso, reduzindo os efeitos negativos
na qualidade de vida da população e promovendo uma melhoria das condições de circulação
rodoviária através da redução dos tempos de percurso bem como as condições de segurança
de circulação.
De referir que, as habitações identificadas na fase de construção, manter-se-ão afectadas na
fase de exploração, ainda que por motivos diferentes (nomeadamente devido ao ruído
decorrente da exploração do projecto). Contudo, e dado que as maioria destas habitações
encontram-se na parte do troço que se desenvolve sobre o actual IP5, prevê-se que ocorra um
retorno a uma situação semelhante a que as pessoas já se encontravam adaptadas.
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6.6.3. Medidas de Minimização
Com o objectivo de minorar os impactes negativos associados ao projecto, é necessário
proceder à adopção de medidas de minimização apresentadas no EIA, as quais se consideram
adequadas e se encontram reflectidas no presente parecer.
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6.7. Componente Biológica
6.7.1. Caracterização da Situação Actual
A área onde se insere o projecto é dominada, de uma forma geral, por biótopos florestais
(46,7%), biótopos agrícolas (32,5%), verificando-se ainda que os biótopos artificializados
possuem no seu conjunto uma representatividade importante (19,6%) o que reflecte a sua
proximidade à povoação de Vilar Formoso. Dos 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 florística presente na área em estudo apenas se encontraram
duas espécies protegidas por legislação nacional: o sobreiro e a oliveira.
Do ponto de vista da fauna, encontraram-se na área onde o projecto se localiza algumas
esp iesài po ta tesàpa aàaà o se ação,à o oàaà ã-de-focinho-po tiagudo nos anfíbios, a
o a-lisa à osà pteis,à oà oiti ó à asà a esà ouà oà
o ego-de-ferradura-g a de à osà
mamíferos.

6.7.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Relativamente 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) e menos graves 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 correspondem às interferências com os biótopos povoamento
de folhosas e matos, devido à importância ecológica inerente aos mesmos, classificando-os
como negativos, de média a elevada significância e média magnitude.

6.7.3. Medidas de Minimização
Para minimizar os impactes que resultam da construção e exploração da estrada é necessário
aplicar as medidas mitigadoras constantes neste parecer, para as diferentes fases do projecto,
como por exemplo: 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. Na fase de exploração do projecto deve
proceder-se ao seu enquadramento paisagístico e a acções de limpeza das bermas
(aumentando a visibilidade dos condutores e dos animais).
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6.8. Geologia e Geomorfologia
6.8.1. Caracterização da Situação Actual
O EIA, com a inclusão dos pedidos de elementos adicionais solicitados, apresenta uma
informação que caracteriza de modo adequado a situação de referência em termos de
geologia e de geomorfologia.
A região onde se localiza o projecto insere-se na Meseta Ibérica que constitui a unidade de
relevo mais antiga da Península Ibérica e que resulta da aplanação do Maciço Hespérico. A
área de influência do traçado insere-se numa extensa zona granítica constituída, em termos
geomorfológicos, por uma planície cujas altitudes oscilam à volta de 750-800 m e mais
especificamente no local de implantação do projecto, e segundo o relatório de EIA, entre as
cotas 700 e os 810 m. Esta plataforma encontra-se ligeiramente inclinada para Norte e é
cortada por várias linhas de água em que a mais importante é o Rio Coa. A Ribeira de Tourões
é a única linha de água que cruza a área de intervenção do projecto fazendo parte de um
conjunto de linhas de água com orientação NNE-SSW que apresentam uma orientação
coincidente com a estrutura regional.
Em termos litológicos, o projecto está implantado em granitos que fazem parte do grande
batólito da Beira, do Carbónico superior (cerca de 300 milhões de anos). São granitos
monzoníticos, ou seja, granitos ricos em feldspatos com uma composição uniforme em toda a
área, constituída pelos referidos feldspatos, biotite predominante e moscovite. A diferenciação
destes granitos faz-se pela sua textura que pode ser porfiróide de grão grosseiro com
megacristais de feldspato e não porfiróide, de grão médio a fino. Estes granitos, segundo o
relatório de EIA, apresentam um perfil de alteração com espessura na ordem da meia dezena
de metros.
Segundo o relatório de EIA, entre o km 2+360 e o km 2+400 aproximadamente, ocorre uma
rocha gabrodiorítica que se encontra muito decomposta à superfície e que pode corresponder
a um filão básico.
Ocorrem filões de quartzo que cruzam o projecto e também filões aplíticos a Sul de Vilar
Formoso.
São ainda intersectadas outras litologias, como os Depósitos de Vilar Formoso, no troço final
do projecto, já perto da fronteira com Espanha, constituídos por formações detríticas
quartzosas e jaspóides que constituem uma cobertura de cascalheiras que na zona de Vilar
Formoso são roladas e se encontram acompanhadas por uma película arcósica com passagem
gradual ao granito subjacente.
No fundo do vale da ribeira de Tourões existe um aluvião pouco extenso essencialmente
argilo-arenoso. Ocorrem ainda na área de implantação do projecto zonas de aterro na
dependência do traçado actual do IP5 e de outras vias existentes com composição
heterogénea mas com predominância arenosa.
O Maciço Hespérico, no qual se insere este maciço, foi profundamente afectado pela Orogenia
Varisca, deformação essa que originou uma intensa rede de diaclases e falhas no maciço
granítico em questão. Os filões instalaram-se ao longo dessas diaclases e falhas, cujas
principais direcções são NNE-SSW no caso dos filões de quartzo, e de NE-SW ou ENE-WNW
para os filões aplíticos. Não são conhecidas estruturas activas na região.
Em termos de sismicidade, e segundo o zonamento sísmico do território continental adoptado
no Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas Edifícios e Pontes (Decreto – Lei n.º
235/83, de 31 de Maio), a área em estudo insere-se na zona sísmica D, a de menor risco
sísmico em Portugal continental, à qual se atribui um valor de sismicidade de 0,3.
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Não são conhecidos valores geológicos com interesse científico ou com particular significado
geológico na área afectada pelo projecto.
Relativamente aos Recursos Minerais metálicos é de referir a existência de uma antiga
exploração de volfrâmio e estanho (de Atalaia/Vilar Formoso) sensivelmente a meio do troço
em análise, que se encontra abandonada desde 1962 por falta de interesse económico. No
entanto, por se desconhecer a tonelagem ainda existente e se encontrar em zona actualmente
muito urbanizada considera-se pouco relevante a omissão no estudo de uma referência
concreta ao mesmo.

6.8.2. Identificação e Avaliação de Impactes
O relatório de EIA identifica e analisa, de um modo geral, correctamente os impactes no
ambiente em termos dos descritores em questão, encontrando-se apenas uma lacuna.
Transcreve-se, de seguida, do EIA os impactes na geologia e geomorfologia:
Fase de construção
1. Alterações no relevo provocadas pelas obras de escavação e de aterro para construção
dos taludes de escavação e de aterro e da plataforma da via. Este impacte revela-se
negativo, pouco a medianamente significativo;
2. Necessidade de recorrer a manchas de empréstimo. Este impacte revela-se negativo,
medianamente a muito significativo;
Como referido, identifica-se ainda um outro impacte, não indicado EIA, relacionado com o
desmonte por explosivos. Segundo o estudo, irá recorrer-se ao desmonte com explosivos, não
sendo especificada a sua percentagem de utilização, mas tendo em conta que a obra se
implanta num maciço granítico será de prever a sua utilização pelo menos numa escala
moderada. O desmonte por explosivos pode originar bruscas modificações no estado de
tensão dos maciços, assim como sismicidade induzida.
Fase de exploração
Não se prevê a existência de impactes na geologia e geomorfologia nesta fase já que a
diminuta altura dos taludes não faz antever qualquer instabilidade geotécnica.

6.8.3. Medidas de Minimização
Considera-se que deverão ser implementadas as seguintes medidas de minimização:
Sempre que as dimensões o permitirem, a construção dos aterros deve adequar-se ao
modelado natural do terreno. Dever-se-á formar terraplenos de aterro
morfologicamente semelhantes ao relevo natural;
Deverá ser prioritária a reutilização de materiais de escavação na construção de
aterros, de modo a diminuir os impactes negativos relacionados com a condução e
deposição de terras sobrantes em vazadouro.
Dado que o projecto em análise estabelecerá ligação com a Autovia A-62 e a
Declaração de Impacte Ambiental doàP oje toà Cónexión Autovía de Castilla (España) –
IP5 (Portugal), tramo: Fuentes de Oñoro-Vila àFo oso àrefere, no ponto 9, que haverá
um excedente de terra (na ordem de 200.000 m3) constando em planos a deposição
das mesmas em território Português, considera-se que deverão ser reutilizados, no
projecto do IP5 – Vilar Formoso/Fronteira, os materiais sobrantes do Projecto do lado
espanhol, caso haja compatibilidade de materiais.
Caso ocorra défice de materiais, os mesmos deverão ser obtidos em pedreiras
existentes na região, evitando a possibilidade de ser efectuada qualquer extracção de
materiais em áreas virgens;
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Deve proceder-se à optimização do método de desmonte a empregar, atender-se às
características geológicas do maciço e às condições de segurança da escavação e zonas
adjacentes.
Acresce referir que, no que se refere aos factores ambientais geologia, geomorfologia e
recursos minerais, não se justifica a execução de estudos ou planos de monitorização.
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6.9. Paisagem
6.9.1. Caracterização da Situação Actual
A área de estudo corresponde a um vasto planalto, marcado por algumas irregularidades
impostas por cursos de água, sendo o principal a ribeira de Tourões, que atravessa esta zona
com uma orientação SE-NW. No que se refere ao uso do solo, a paisagem mantém a
homogeneidade da região, alternando largas áreas de matos (giestais) com extensas áreas de
agricultura de sequeiro e pastagens e um aglomerado urbano – a vila de Vilar Formoso.
Trata-se de um território com fraca definição fisiográfica, com predominância de declives entre
os 3% e os 8%, sendo este planalto pontuado por cabeços que podem atingir cotas entre os
810 e os 820m, e interrompido pela ribeira de Tourões, de encostas predominantemente
expostas a Sudeste na sua margem esquerda e a Noroeste do lado oposto, onde se encontra o
ponto com a cota mais baixa da área em estudo, 750m.
Análise estrutural da Paisagem
Segundo o EIA, trata-se de um território em que a diferenciação entre unidades de paisagem
facilmente se estabelece de forma directa em termos visuais e de funcionalidade. Assim, no
EIA são definidas três unidades homogéneas de paisagem:
UP1 – Zona de Vilar Formoso, que abrange a zona urbana da vila de Vilar Formoso,
com cerca de 2500 habitantes;
UP2 – Zonas agrícolas de sequeiro e pastagens, que integra as grandes parcelas de
cereais e pastagens entre as quais ocorrem com frequência grandes blocos de granito
dispersos;
UP3 – Matos rasteiros, que correspondem às áreas de mato dominado por giestas, e
que resultaram em grande parte do abandono das áreas agrícolas. Tendem a ocupar
situações de encosta e vale, em áreas de difícil acesso.
Análise cénica da Paisagem
O EIA apresenta uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade
Visual da Paisagem, Capacidade de Absorção Visual/Fragilidade e Sensibilidade de Paisagem.
Após integração de todos estes parâmetros, o estudo conclui que, de um modo geral, a área
de estudo apresenta uma qualidade visual média, com excepção da UP1, que corresponde à
zona urbana de Vilar Formoso, com fraca qualidade visual. Apresenta elevada capacidade de
absorção visual na UP1 e na UP3, sendo que a UP2 manifesta uma média capacidade de
absorção visual devido aos acessos, o que aumenta a frequência de potenciais observadores.
E, finalmente, apresenta Sensibilidade Paisagística média nas UP2 e UP3 e baixa na UP1.

6.9.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Os impactes na paisagem identificados no EIA são:
Durante a fase de construção:
É durante esta fase que ocorrerão os maiores impactes sobre a paisagem, uma vez que é na
fase de obra que se verificarão as maiores transformações do terreno, provocando maiores
constrangimentos. Estes impactes ocorrerão quer no espaço físico de implantação do projecto,
quer nas áreas adjacentes.
Na Tabela, que a seguir se apresenta, constam os principais impactes na Paisagem durante
esta Fase:
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Acção

Observações

Avaliação do Impacte

Alteração da utilização e
função dos espaços

Esta alteração originará transformações no
carácter funcional e visual da paisagem.

Negativo, permanente,
parcialmente reversível, de
média magnitude e
significativo

Desmatação do terreno
e decapagem dos solos

Áreas de apoio à obra e
circulação de veículos

Movimentação de terras
(aterros, escavações e
terraplenagens)

Implementação de
Obras de Arte e outras
infra-estruturas

Integração Paisagística
do projecto com
Estabilização dos
taludes, revegetação de
áreas afectadas

Estas acções terão como consequência a
eliminação do estrato arbóreo, arbustivo
existente e herbáceo ficando o solo desnudado e
portanto mais pobre em termos visuais.
Ocorrerá essencialmente nas zonas onde
ocorram movimento de terras.
A ocupação do espaço por parte destas infraestruturas, para além da introdução de
elementos estranhos ao ambiente tradicional,
confere à paisagem um aspecto mais
humanizado e provocará uma impressão de
degradação e desorganização visual,
característica do ambiente de obra.
Aumento da concentração de poeiras no ar e
deposição na vegetação, fachadas dos edifícios,
muros e outros elementos circundantes,
diminuindo a visibilidade e alterando os tons da
paisagem.
As acções decorrentes dos movimentos de terra
são as que impactes mais significativos
apresentam ao nível da qualidade visual,
modificando a morfologia original do terreno,
podendo afectar um elevado volume de terras,
interferindo com as condições de escoamento
superficial e levando ao aparecimento de zonas
de descontinuidade visual ao longo dos traçados.
Ocorrerá essencialmente nas áreas de aterro, do
Viaduto do Ribeirinho
Este conjunto de acções ocorre numa fase
avançada da obra, conferindo ao espaço
afectado um ar mais racional, e que o
observador reconhece com lhe sendo mais
familiar, uma vez que identifica imediatamente o
propósito da obra.
Contudo, apesar desta situação atenuante, o
resultado final consiste numa afectação negativa
e irreversível, com a ocupação definitiva do solo
que contrasta visualmente e de forma
significativa com toda a envolvente.
A recuperação e integração paisagística da área
afectada, visa compatibilizar visualmente o
projecto com o meio em que este se insere,
anulando em parte as áreas de solos
desnudados e encobrindo, também
parcialmente, a via.

Negativo, temporário,
parcialmente reversível, de
média magnitude e
significativo.

Negativo, temporário,
reversível, de média
magnitude e significativo.

Negativo, temporário,
reversível, de média
magnitude e pouco
significativo.

Negativo, permanente,
irreversível, elevada
magnitude e significativo.

Negativo, permanente,
irreversível, de forte
magnitude e significativo.

Positivo, permanente,
irreversível, de forte
magnitude e muito
significativo.

Tabela 11. Principais impactes na Paisagem durante a Fase de Construção (Fonte: EIA)
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Os principais impactes paisagísticos negativos desta fase resultam em:
Desorganização espacial e funcional nas áreas afectas à implementação dos traçados;
Introdução de elementos exógenos que perturbam o equilíbrio, leitura e continuidade
da paisagem;
Criação de efeito barreira na paisagem em toda a área de construção, acessos e
estaleiros;
Alteração da morfologia do terreno resultante das movimentações de terra.
Os locais onde, segundo o Aditamento ao EIA, ocorrerão impactes mais graves na Paisagem, e
para os quais deverão ser previstas medidas específicas de integração paisagística, são os
seguintes:
Zona do Rest. 2B – o alargamento da via e a implantação do restabelecimento
aproxima-se das habitações existentes;
Nó de Vilar Formoso – ampliação do Nó já inserido no tecido urbano, com elevada
frequência visual;
Zona do Rest. 2A – taludes de escavação com 5,0 m de altura, implantação da nova via
e restabelecimentos;
Rest. 3 – passagem inferior e taludes de escavação com 6,0 m;
Aterros do viaduto, junto ao Rest. 3B – zona de aterro com 12 m de altura para a
implantação do viaduto, localizado em vale aberto;
Viaduto sobre a Ribeira de Tourão, com 20 m de altura e 175 m de extensão;
Aterros do viaduto, junto ao Rest. C - zona de aterro com 14 m de altura para a
implantação do viaduto, localizado em vale aberto.
Durante a fase de exploração:
Na fase de exploração os impactes negativos originados na fase de construção assumirão um
carácter definitivo, sendo minimizados com a implementação do Projecto de Integração
Paisagística (PIP) e o bom desenvolvimento da vegetação.
Impactes cumulativos:
Nesta análise considerou-se apenas a A62/Autovia de Castilla, identificando-se os seguintes
impactes:
Introdução de barreiras visuais que podem condicionar as vistas dos utilizadores das
mesmas e das localidades adjacentes;
Introdução de novas descontinuidades visuais que poderão provocar a alteração
definitiva do relevo natural, mediante a introdução de novas infra-estruturas;
Decréscimo da área ocupada pelas diferentes unidades de paisagem interferidas pelos
projectos;
Potencial aumento da artificialização da área afecta à via, por ablação do solo e
destruição de vegetação natural;
Potencial aumento da pressão antrópica sobre a envolvente.

6.9.3. Medidas de Minimização
Medidas para a Fase de Construção

As medidas propostas têm por objectivo:
Integração da obra na sua envolvente e diminuindo o impacte provocado pela nova
infra-estrutura;
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Estabilização de taludes evitando processos erosivos e de perda de solo fértil;
Reposição da cobertura vegetal nas áreas afectadas pela obra;
Minimização dos efeitos resultantes da contaminação provocada pela obra (fumo, pó,
vapor e sólidos em suspensão) pelo funcionamento da vegetação e/ou rega dos
percursos utilizados para a circulação de veículos de obra.
Assim, propõem-se as seguintes medidas minimizadoras:
Localização das áreas de apoio à construção (estaleiros, áreas de depósito e
empréstimo de materiais) em zonas de menor sensibilidade paisagística e em locais de
impacte visual mínimo, preferencialmente afastadas de áreas que apresentem o nível
freático próximo da superfície, de áreas com aptidão agrícola ou próximas de
aglomerados populacionais;
Aspersão hídrica nas zonas onde se efectuam obras de terraplanagem, em particular
nos meses de menor precipitação, por forma a diminuir as poeiras em suspensão;
Definição de percursos para a circulação de maquinaria aproveitando, sempre que
possível, caminhos existentes, sobretudo nas zonas de maior sensibilidade paisagística;
Instalação de barreiras físicas na áreas onde se desenvolvem trabalhos, incluindo áreas
de estaleiro e de parque de máquinas, de modo a proteger cenicamente as populações
da desorganização espacial;
Protecção de toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não atingidas
por movimentos de terra e de galerias ripícolas (definir uma faixa de protecção e
reconstituição da vegetação ribeirinha nos locais onde esta for afectada);
Medidas para a Fase de Exploração
Deverá ser realizada a manutenção das áreas sujeitas a revestimento vegetal, de forma
a assegurar a preservação do coberto vegetal e a estabilização dos taludes. Estas
acções deverão incluir a fertilização, retanchas, sementeiras nas zonas que se
apresentem com um revestimento deficiente, cortes da vegetação, substituição de
exemplares em mau estado fitossanitário e reparação das zonas que se apresentarem
erosionadas;
Assegurar-se que a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas,
respeita os critérios anteriormente definidos;
Proceder-se regularmente à recuperação de todos os taludes que se apresentem
erosionados;
Aferir-se a eficácia das medidas de recuperação e integração paisagística adoptadas e,
se necessário, proceder à sua correcção.

6.9.4. Projecto de Integração Paisagística (PIP)
Deverá ser implementado um PIP de acordo com as disposições constantes no ponto 13 do
presente parecer, devendo o mesmo ser apresentado à Autoridade de AIA para aprovação.
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6.10.

Ambiente Sonoro

6.10.1. Caracterização da Situação Actual
Para o projecto em análise, foi realizada uma caracterização da situação de referência baseada
em medições acústicas em 6 situações (P1 a P6), a uma altura de 1,5 m acima do solo,
realizadas nos dias 31 de Julho e 4 de Agosto de 2008. As 6 situações avaliadas correspondem
a 6 receptores sensíveis potencialmente expostos ao ruído do IP5, situados na sua envolvente.
Tendo em conta as medições efectuadas, os valores de Lden na situação actual variam entre 50
e 66 dB(A), enquanto que para o indicador Ln situam-se entre 44 e 59 dB(A), sendo indicado
que a fonte sonora mais relevante corresponde ao tráfego rodoviário.
Para averiguar o cumprimento dos valores limite legais, o estudo indica que o município de
Almeida ainda não procedeu à classificação de zonas mistas e sensíveis, pelo que são aplicáveis
os valores limite de Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), de acordo com o estabelecido no n.º 3 do
art.º 11º do Regulamento Geral do Ruído (RGR).
De acordo com os valores medidos, verifica-se que actualmente não são cumpridos os valores
limite legais nas situações P3 e P5.
Evolução da Situação Actual sem Projecto
O estudo indica que a evolução da situação actual é determinada pelo tráfego rodoviário já
existente, pelo que prevê o aumento do tráfego rodoviário e, consequentemente, o aumento
dos níveis sonoros, mesmo sem a implementação do projecto em avaliação.

6.10.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Fase de Construção
A análise de impactes ambientais, nesta fase, baseou-se numa previsão qualitativa dos níveis
sonoros, uma vez que é difícil prever os níveis sonoros de forma quantitativa, dada a
diversidade de actividades de construção civil e a utilização de diferentes máquinas e
equipamentos.
Assim, o estudo apresentou, a título indicativo, os níveis médios de pressão sonora registados
a várias distâncias dos equipamentos normalmente utilizados em fase de obra, estimando, por
exemplo, que os níveis médios de pressão sonora de escavadoras sejam da ordem dos
85 dB(A), a 15 m da fonte.
O estudo indica que os impactes serão negativos e de magnitude reduzida, uma vez que o
carácter transitório das obras induz nas populações maior tolerância, relativamente a outras
actividade ruidosas de carácter permanente.
Contudo, não se considera correcta a afirmação do estudo de que os impactes terão uma
magnitude reduzida, uma vez que as estimativas apontam para incrementos (face aos níveis da
situação actual) na ordem dos 20 dB(A). O estudo deveria indicar que os impactes negativos,
apesar da magnitude elevada, afiguram-se pouco significativos, face ao carácter reversível e
temporário da obra.
Fase de Exploração
Na fase de exploração, a análise de impactes baseou-se na previsão dos níveis de ruído
relativos à emissão sonora da futura via, nos 6 receptores sensíveis considerados, por
simulação num programa de cálculo automático (Soundplan), tendo em conta os volumes de
tráfego rodoviário estimados para o ano de entrada em exploração (2012) e para o ano
horizonte (2032). Uma vez que o acréscimo expectável dos níveis sonoros entre o ano inicial e
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o ano horizonte é de cerca de 2 dB(A) em cada receptor, considerou-se não ser necessário
avaliar um ano intermédio.
Os principais parâmetros de cálculo considerados foram uma malha de cálculo de 5 m x 5 m,
reflexões de 1ª ordem, um coeficiente de absorção do solo de 1 e um raio de busca de 2500 m,
sendo a equidistância das curvas de nível da cartografia de 1 m. Foi utilizada a norma de
cálculo recomendada (NMPB Routes 96), os mapas foram calculados a 1,5 m de altura acima
do solo e foram indicados os dados de entrada do modelo. De modo geral, consideram-se
adequados os principais parâmetros adoptados pelo estudo.
O estudo indica (item 3.10 do Relatório Síntese) que, em termos de projecto, a camada de
desgaste da plena via será constituída por microbetão betuminoso rugoso, tendo o 2º
Aditamento esclarecido que as previsões dos níveis sonoros consideraram esse tipo de
pavimento (microbetão betuminoso rugoso), e que o mesmo confere uma atenuação da
ordem dos 3 dB(A), de acordo com um estudo desenvolvido pela Universidade de Minho 1
(UM).
Relativamente aos 6 receptores sensíveis considerados, o estudo prevê que, para o ano
horizonte (2032), haverá ultrapassagem dos valores limite em 4 situações, nomeadamente nos
receptores P1, P3, P4 e P6, incumprimento esse que ocorre desde o ano início de exploração
(2012).
Assim, para os receptores P1, P3, P4 e P6, o estudo classificou os impactes como negativos
significativos a muito significativos, o que implica a adopção de medidas de minimização. Para
os receptores P2 e P5, os impactes são negativos pouco significativos, pelo que não se prevê a
necessidade de medidas.
De acordo com as previsões do estudo, não se prevêem acréscimos superiores a 12 dB(A), em
termos de Ln, relativamente ao ruído da situação de referência dos receptores avaliados, razão
pela qual não foi exigida a verificação do cumpri e toà daà desig adaà eg aà deà oaà p ti a à
(RBP).

6.10.3. Medidas de Minimização
Fase de Construção
O EIA estabelece medidas gerais de minimização, as quais abrangem o descritor ambiente
so o o,à o eada e te,àasà edidasàM à alí eaà ,àsu alí eaà i ,àM4à alí easà e àeà g ,àM à
alí eaà e ,à o àasà uaisàseà o o da.
Deà efe i à ueàaà edidaàM4à alí easà e àeà g àde e iaài lui àaà efe
iaà à i i izaçãoàdoà
ruído, uma vez que ambas são aplicáveis a este descritor.
Em termos de medidas específicas para o ruído, o 2º Aditamento propõe:
… àaàsele çãoàdosàpe u sosàdeàt a spo teàdeàe uipa e tosàeà ate iaisàdeàeàpa aàoà
estaleiro afecto à obra deve ser efectuada minimizando a passagem no interior dos
aglomerados populacionais e junto aos receptores mais sensíveis presentes na
e ol e te ;
No entanto, considera-seà ueàestaà edidaà à oi ide teà o àaàM à alí eaà e .
O estudo afirma que, em conformidade com a legislação em vigor, não se prevê a necessidade
de implementação de medidas de minimização para a fase de construção. Contudo, considerase que a avaliação de impacte ambiental não se resume a uma mera verificação da

1 F eitas,à Elisa eteà F.;à

.à Contribuição da Superfície dos Pavimentos para a Produção de Ruído , Engenharia

Civil, N.º30, Universidade do Minho.
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conformidade legal e que, sempre que estejam previstos impactes que afectem as populações,
devem ser tomadas medidas que minimizem o incómodo às populações. Assim, o Projecto de
Execução deverá ainda considerar as seguintes medidas:
Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que
originem o menor ruído possível;
Garantir 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;
Garantir, sempre que possível, que as operações mais ruidosas que se efectuem na
proximidade de habitações se restringem ao período diurno, entre as 8 e as 20h e
apenas aos dias úteis;
A circulação de veículos pesados que tenham que atravessar zonas habitadas deve ter
lugar em horário de menor sensibilidade para as povoações afectadas, devendo ainda
ser limitadas, sempre que possível, aos dias úteis.
Fase de Exploração
Em termos de medidas de minimização, o estudo começou por intervir na fonte de ruído, uma
vez que adoptou, ao nível do projecto, um pavimento com características de absorção acústica
– microbetão betuminoso rugoso. Este tipo de pavimento foi considerado nas previsões
efectuadas, pelo que os valores obtidos já incluem a atenuação que este pavimento confere
(que o EIA assume ser da ordem dos 3 dB(A), de acordo com um estudo da UM).
Contudo, o estudo da UM considerou 2 tipos de superfícies em microbetão betuminoso rugoso
(designadas nesse estudo por S2 e S5), cujas atenuações diferem entre si, não tendo o EIA
especificado qual das duas superfícies em microbetão betuminoso rugoso irá aplicar.
Por outro lado, as atenuações indicadas no estudo da UM consideram como referência a
superfície em betão betuminoso denso (designado por S4), com 10 anos de idade, enquanto o
microbetão betuminoso rugoso da superfície S2 possui 2 anos e o da superfície S5 possui 4
anos, à data dos ensaios. Tendo em conta os resultados, o estudo da UM concluiu que para
veículos pesados, a uma velocidade de 70 km/h, a superfície S5 apresenta um nível médio de
ruído superior ao da superfície de referência (S4). Considera-se que este aspecto coloca em
causa a capacidade de absorção acústica da superfície S5.
Face ao exposto, e uma vez que o EIA não identifica claramente qual o tipo de pavimento em
microbetão betuminoso rugoso que irá aplicar (superfície do tipo S2 ou superfície do tipo S5),
considera-se que deve ser aplicado um pavimento em microbetão betuminoso rugoso do tipo
S2 e não do tipo S5. Este aspecto assume especial relevância no projecto em avaliação, dado
que o volume tráfego de pesados nesta via é muito elevada (as previsões indicam uma
percentagem de veículos pesados superior a 35% do tráfego total).
Relativamente aos ramos do Nó de Vilar Formoso, para os quais não está previsto o pavimento
com características de absorção acústica, o 2º Aditamento justifica que a não aplicação da
camada de microbetão betuminoso rugoso se deve ao facto desse pavimento não atenuar os
níveis de ruído produzidos nos ramos, dada a baixa velocidade de circulação quando
comparada com a da plena via.
No entanto, a anterior justificação não está de acordo com os resultados do estudo da UM,
que indica que a superfície do tipo S2 apresenta reduções nos níveis de ruído para velocidades
de circulação de 50 km/h. Assim, considera-se necessária a aplicação do pavimento com
características de absorção acústica – microbetão betuminoso rugoso do tipo S2 – nos ramos
do Nó de Vilar Formoso, uma vez que junto dos mesmos estão localizados receptores
sensíveis, para os quais está previsto o incumprimento dos valores limite legais.
Para os receptores sensíveis afectados pelo projecto, onde se prevê a ultrapassagem dos
valores limite, o estudo propõe as seguintes barreiras acústicas (medida M30 do EIA):
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Barreira B1, do tipo reflector (painéis transparentes), para proteger o receptor P1, com
146 m de extensão e 2 m de altura, entre o km 0+050 e o km 0+200 do lado direito da
via;
Barreira B2, do tipo absorvente, para proteger a situação P3, com uma extensão total
de 567 m e altura variável:
o Com 4 m de altura entre o km 1+000 e o km 1+257 do lado esquerdo da plena
via;
o Com 3 m de altura entre o km 1+257 da plena via ao km 0+100 do Ramo A do
Nó de Vilar Formoso;
o Com 4 m de altura entre o km 0+100 e o km 0+234 do Ramo A do Nó de Vilar
Formoso lado esquerdo da via.
Barreira B3, do tipo absorvente, para proteger a situação P4, com uma extensão total
de 381 m e altura variável:
o Com 3 m de altura entre o km 0+247 e o km 0+190 do Ramo C do Nó de Vilar
Formoso;
o Com 4 m de altura entre o km 0+190 e o km 0+108 do Ramo C do Nó de Vilar
Formoso;
o Com 3 m de altura entre o km 0+108 e o km 0+046 do Ramo C do Nó de Vilar
Formoso;
o Com 4 m de altura entre o km 0+046 do Ramo C do Nó de Vilar Formoso e o
km 1+665 da plena via;
o Com 3 m de altura entre o km 1+665 e o km 1+790 de lado direito da plena via.
Barreira B4, do tipo reflector (painéis transparentes), para proteger o receptor P6, com
150 m de extensão e 2 m de altura, entre o km 2+850 e o km 3+000 do lado direito da
via;
É de salientar que as barreiras acústicas do tipo painel podem acarretar efeitos indesejáveis,
tais como ensombramento e barreira visual. Assim, recomenda-se que as barreiras B2 e B3
integrem secções transparentes (painéis acrílicos), intercaladas, de modo a minimizar a
obstrução visual provocada, desde que a área total dos elementos transparentes
(necessariamente reflectores) não prejudique a característica absorvente sonora global das
barreiras. De referir, ainda, que os painéis das barreiras deverão apresentar coloração que
minimize o impacte visual negativo, facilitando a sua integração paisagística.
Em relação ao 2º piso dos receptores da situação P3 e P4, que não ficam protegidos com a
implementação das barreiras acústicas, verifica-se o projecto em avaliação provoca o
incumprimento do RGR. Contudo, o estudo indica que os impacte negativos significativos serão
minimizáveis com a intervenção ao nível dos vão envidraçados (isolamento sonoro de
fachada), necessária em ambas as situações (P3 e P4).
Uma vez que o incumprimento dos valores limite previsto pelo estudo (para as situações P1,
P3, P4 e P6) ocorre desde o ano início de exploração, as medidas de minimização
anteriormente referidas devem estar implementadas na data de entrada de funcionamento do
IP5 (Vilar Formoso – Fronteira).
Contrariamente ao referido no estudo, para as situações em que o limite legal é excedido em
apenas 1 dB(A) ou 2 dB(A), devem ser implementadas as medidas de minimização previstas,
uma vez que, atendendo às incertezas dos métodos de cálculo, o incumprimento poderá ser
consideravelmente superior, devendo prevalecer o princípio da prevenção.
Importa referir que a monitorização (medida M31 do estudo) não constitui uma medida de
minimização.
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Assim, no que respeita às medidas de minimização, o Projecto de Execução deverá integrar os
aspectos/alterações que resultam da presente apreciação ao EIA.

6.10.4. Monitorização
O programa de monitorização do ambiente sonoro proposto pelo estudo deve ser revisto e
adaptado, tendo em atenção os aspectos referidos no ponto 14 do presente parecer
(recomendando-seà ai daà aà o sultaà doà do u e toà Notasà T i asà pa aà Relató iosà deà
Monitorização de Ruído – Fase deà O aà eà Faseà deà E plo ação ,à pu li adoà e à No e
oà deà
2009 e disponível no portal da APA).
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7. Resultados da Consulta Pública
O Estudo de Impacte Ambiental referente ao Projecto de Execução do IP5 – Vilar Formoso /
Fronteira, integra-se mo Anexo I, n.º 7, alínea b) do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta
Pública, nos termos do seu artigo 14.º, n.º 2, decorreu durante 35 dias úteis, de 15 de Janeiro a
04 de Março de 2010.
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 7 pareceres/exposições, que se descriminam:
A). Autarquias:
Câmara Municipal de Almeida
Assembleia Municipal do Concelho de Almeida.
Junta de Freguesia de Vilar Formoso.
B). Entidades:
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia
Turismo de Portugal, IP
C). Outros:
Quinta do Prado Verde – Restaurantes, LDA
Apresenta-se, a seguir, uma síntese dos pareceres/exposições acima referenciadas recebidos
no âmbito da Consulta Pública:
Autarquias:
Câmara Municipal de Almeida
Referem:
- A omissão do eixo viário de acesso a Vilar Formoso a partir do Nó de Fuentes de
Onõro;
- Que o ramo da rotunda do acesso a Portugal, não está de acordo com as indicações
transmitidas pela Estradas de Portugal, quer pelo número de vias, dado que o perfil
transversal tipo terá de ser constituído com 2x2 vias, com separador central, que se
desenvolverá até ao núcleo urbano de Vilar Formoso.
- Consideram fundamental que este acesso seja incluído neste projecto.
- E t eà osàK ’sà +
à eà +
à ap o i ada e te ,à e isteà i te fe
iaà doà t açadoà daà
Auto-estrada com um troço da rede de drenagem de águas residuais domésticas de
Vilar Formoso, que se desenvolve na margem esquerda (no sentido de Espanha) do
actual IP5, pelo que terá de ser realizada uma alteração ao traçado existente para seu
restabelecimento.
- No Nó de Vilar Formoso com a EN 332, existe interferência com infra-estruturas de
águas, sendo necessário restabelecer duas condutas com os diâmetros de 160mm e de
75mm.
- De igual modo, mas com menor grau de intervenção, é necessário restabelecer dois
troços do colector de águas residuais domésticas, em ambos os lados, a Norte e a Sul,
do viaduto.
- No restabelecimento designado com o nº 4, constatam que não é feita qualquer alusão
ao Caminho de Gallegos, designadamente no que se refere à definição e previsão do
perfil com largura suficiente que possibilite a circulação de tráfego rodoviário, desde o
actual caminho paralelo ao IP5, no qual entronca.
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-

Em relação ao Nó de Vilar Formoso, consideram necessário assegurar/manter os
acessos existentes ao arruamento que entronca na EN332, bem como ao actual parque
de estacionamento de um estabelecimento de restauração existente.

Assembleia Municipal do Concelho de Almeida:
Referem as condicionantes socioeconómicas ressaltando em primeiro lugar o peso que Vilar
Formoso tem no concelho de Almeida e que a melhoria da ligação do IP5 com o país vizinho,
certamente provocará, perda da importância estratégica das suas actividades, quer no
comércio como nos serviços factor que irá produzir efeitos negativos irreversíveis a estes
níveis.
Apresenta as seguintes sugestões:
- Pela experiência de Fuentes de Onõro (Espanha), freguesia contígua a Vilar Formoso,
prevêem uma perda de 400 postos de trabalho ou mais, uma vez que muitos dos seus
trabalhadores são munícipes de Vilar Formoso, propõe como medida compensatória o
apoioàaàu aà a pa haàpu li it iaàdeà outdoo s àouàout asà edidasà o àaàfi alidadeà
de promover o turismo regional.
- As barreiras acústicas previstas no projecto sejam em material transparente de forma
a não reduzir a visibilidade.
- Recomendam um programa de monitorização do ruído de forma a permitir verificar a
eventual implementação de medidas de minimização complementares.
- De forma a mitigar alguns dos impactes negativos atrás referidos, entendem ser
fundamental a execução de uma ligação a Vilar Formoso a partir do Nó da A25/A62.
-

Junta de Freguesia de Vilar Formoso:
Referem algumas preocupações socioeconómicas relativas à construção doà Nóà deà
Ligação .
Solicitam que sejam eliminadas ao máximo as barreiras acústicas e as que forem
utilizadas sejam transparentes e que seja acautelada a altura das mesmas.

Entidades
ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações:
Verificam que a zona em causa não estar presentemente sujeita a qualquer condicionamento
decorrente da existência de ligações hertzianas ou centros radioeléctricos com servidão
radioeléctrica associada já constituída ou em processo de constituição. Assim, não coloca
objecção à implementação do projecto em causa naquele local.
DGEG - Direcção Geral de Energia e Geologia:
Referem que não existem sobreposições com quaisquer áreas afectas a recursos geológicos
nem a quaisquer outras áreas do sector energético, pelo que por não ser expectável que sejam
gerados impactes negativos significativos e emite parecer favorável ao projecto.
Turismo de Portugal, IP:
Informam que na envolvente ao traçado proposto não existem empreendimentos turísticos,
nem foram detectadas quaisquer pretensões para aquela área, não sendo, portanto,
expectáveis impactes negativos para o sector do turismo.
Referem os impactes positivos para o sector, inerentes à execução do projecto, ao promover a
melhoria das acessibilidades com Espanha e, mais globalmente, com a Europa. Concluem que
nada têm a opor ao estudo apresentado.
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Outros
Quinta do Prado Verde – Restaurantes, Lda.:
- Informam que a construção do viaduto e os aterros previstos no seu terreno irão
provocar o corte das linhas de água à superfície que são o suporte de um poço, um
furo e uma charca donde se abastecem para regar a zona relvada, manutenção da
piscina e para consumo do restaurante/cozinha.
- Referem que os aterros e as escavações irão provocar alterações morfológicas nos
solos e solicitam informação de como irão disfarçar os taludes.
- Solicitam informação de como irão minimizar o aumento dos níveis de ruído causados
pela futura ligação (tráfego rodoviário) e se opção for a colocação de barreiras
acústicas gostariam que fossem transparentes.
- Alertam para a ocupação de parte de uma zona arborizada onde decorre um contrato
de manutenção entre a Quinta do Prado e o IFADAP, até 2015.
- Consideram fundamental que o Nó de Vilar Formoso tenha a dignidade e a
funcionalidade adequadas para contribuir apelativamente para a continuidade das
actividades, comercial e de serviços donde sempre viveram os seus residentes.
- Fundamentam esta posição e referem que o traçado previsto ficará distante do eixo
principal/núcleo habitacional de Vilar Formoso e seria lógico que a rotunda já existente
no centro da Vila (frente ao Hotel Lusitano/C.G.Depósitos) ficasse ligada à futura Autoestrada.
Conclusão:
As informações enviadas pelas entidades acima mencionadas referem a não interferência
deste projecto com áreas onde se desenvolvem projectos no âmbito da (s) competência (s)
pelo que se pronunciam favoravelmente à execução deste projecto.
Os pareceres enviados pelas Autarquias (Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Almeida
de Almeida e Junta de Freguesia de Vilar Formoso) não se opõem à execução deste projecto
contudo
existem
preocupações
sócio
económicas
reflectidas
bem
como
recomendações/condicionantes/medidas de minimização a atender no âmbito da sua
execução. Esta posição, também, é defendida pela Quinta do Prado Verde – Restaurantes, Lda.

7.1. Análise dos contributos recebidos no âmbito da
Consulta Pública
Na sequência da recepção dos contributos acima mencionados, afigura-se de emitir os
seguintes comentários:
Verifica-se, que algumas das observações tecidas resultam de intenções/pretensões
que se prendem, entre outras, com questões de gestão e planeamento da Rede Viária
Nacional ou Municipal, pelo que nessa matéria a CA não se pronunciou;
Relativamente às barreiras acústicas, as mesmas estão previstas (ver Ponto 6.10.3.) no
sentido de minimizar os impactes resultantes do aumento do nível de ruído junto aos
receptores sensíveis. Esclarece-se que as barreiras transparentes, ao contrário das
barreiras do tipo painel metálicas (opacas), reflectem o ruído pelo que as mesmas não
poderão ser adoptadas quando no lado oposto existam receptores sensíveis. Assim, e
tendo em consideração que as barreiras acústicas do tipo painel metálicas podem
acarretar efeitos indesejáveis, tais como ensombramento e barreira visual, a medida
de minimização n.º 52 do Ponto 12.2, fomenta a integração de secções transparentes,
desde que a área total dos mesmos não prejudique a característica absorvente sonora
global das barreiras;
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Quanto à área arborizada referida pela Quinta do Prado Verde, foram consultadas, no
âmbito da solicitação de pareceres externos a entidades públicas, a DRAP Centro e a
AFN (ver Ponto 8.) que não identificaram nenhum núcleo arbóreo a proteger. Estas
entidades não obstam à concretização do projecto sendo que a DRAP Centro refere
que … a o lusão do IP5
u p oje to de i te esse pú li o, o i pa tes
egativos pou o i po ta tes ua do o pa ados o a situação de efe
ia … àeà
a AFN alerta para cumprimento da legislação nacional nomeadamente no que diz
respeito às medidas de protecção aos povoamentos de sobreiros e azinheiras;
A CA refere que os contributos recebidos no âmbito da Consulta Pública foram tidos
em consideração na avaliação do presente parecer bem como na definição das
medidas de minimização consideradas relevantes.
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8. Resumo dos Contributos de Entidades Externas
No âmbito do processo de avaliação de Impacte Ambiental, a Comissão de Avaliação nomeada
para o efeito e em conformidade com o disposto no ponto 9 do Artigo 13º do Decreto-Lei n.º
197/2005, de 8 de Novembro, procedeu à consulta de entidades/organismos públicos com
competências para a apreciação do projecto.
No seguimento desta consulta, foram recebidos 3 (três) pareceres provenientes da Autoridade
Florestal Nacional (AFN), da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP
Centro) e das Águas do Zêzere e Côa.
Indica-se de seguida as conclusões resultantes dos pareceres recepcionados pelas
entidades/organismos acima referidas:
- A Autoridade Florestal Nacional, informa que o projecto abrange áreas de povoamento
adulto de azinheiras (3,2 ha), bem como algum arvoredo disperso. Não obstam à
concretização do projecto desde que seja dado cumprimento ao seguinte:
 Ao disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho - medidas de protecção
aos povoamentos de sobreiro e azinheira, que determinam o seguinte:
. O corte ou arranque de sobreiros e azinheiras está sujeito a autorização da
Autoridade Florestal Nacional;
. A Autoridade Florestal Nacional, só pode autorizar os cortes ou arranques em
povoamentos de sobreiro e azinheiras para empreendimentos de imprescindível
utilidade pública, assim declarados a nível ministerial, sem alternativa válida de
localização;
. Pode ser exigida pelo Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas a constituição de novas áreas de povoamentos nunca inferiores às
afectadas pelo corte ou arranque de sobreiros e de azinheiras, multiplicadas por
um factor de 1, 25, nos termos do disposto no artigo 8º do Decreto-Lei n.º
169/2001.
 Ser tida em conta a legislação relativa a medidas e acções a desenvolver no âmbito
do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro,
que o republicou, nos aspectos relacionados com a protecção e segurança das
pessoas e bens contra incêndios florestais;
 A rearborização com espécies adequadas à região e à recuperação deste tipo de
empreendimento, e no respeito do disposto no PROF Beira Interior (D.R. n.º
12/2006, de 24 de Julho), como medida de recuperação paisagística e de mitigação
de impactes produzidos pela obra.
- A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro), informa que os
principais impactes decorrentes da concretização do projecto prendem-se com a
desafectação das áreas incluídas na RAN (0,42 ha), devendo a área a desafectar ser
submetida a parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro. Esta Direcção
refere que a conclusão do IP5 é um projecto de interesse público, com impactes negativos
pouco importantes quando comparados com a situação de referência. Nada têm a obstar
à concretização do projecto desde que sejam executados os planos de monitorização e as
medidas de minimização e de compensação previstos.
- Águas do Zêzere e Côa, informa que nada têm a opor à concretização do projecto, no
entanto alertam para a proximidade do novo traçado do IP5 em relação à ETAR de Vilar
Formoso. Informam que em fase de exploração o impacte negativo deverá ser de
reduzida magnitude ou mesmo insignificante, sendo que em fase de construção os
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trabalhos de execução do viaduto sobre a Ribeira de Tourões devem ser articulados de
forma a acautelarem e minimizarem eventuais interferências com o normal acesso à
instalação de tratamento.
A CA refere que a informação incluída nos diversos pareceres externos recebidos foi
devidamente contemplada no presente parecer com a inclusão de medidas de minimização
consideradas relevantes para assegurar o cumprimento dos vários aspectos a salvaguardar

IP5 – Vilar Formoso / Fronteira

Página 53 de 68

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2166

9. Conclusão
O IP5 está incluído no Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000 - Decreto-Lei nº 222/98, com
as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho, pela Declaração de Rectificação nº
19-D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de Agosto), como parte integrante da Rede
Nacional Fundamental, que inclui os itinerários principais.
Actualmente, o IP5/A25 inicia-se em Aveiro e os seus pontos intermédios são em Viseu e na
Guarda, sendo que em Vilar Formoso, no seguimento do nó existente, o perfil transversal
altera-se de 2x2 vias para 1x1 vias, estabelecendo a ligação à zona aduaneira em plena malha
urbana de Vilar Formoso, após a Rotunda do Emigrante.
Assim, o projecto em análise tem como objectivo fundamental a conclusão do IP5 até à
fronteira com Espanha, ligando a Rede Nacional Fundamental à Rede Europeia através da
Autovia A-62 (Autovia de Castilla), promovendo uma ligação rodoviária fundamental para as
grandes redes trans-europeias de transporte de pessoas e mercadorias
Na presente AIA, foram analisados os factores ambientais: Recursos Hídricos, Património,
Solos, Uso e Ocupação, Qualidade do Ar, Ordenamento do Território, Socioeconomia,
Componente Biológica, Geologia e Geomorfologia, Paisagem e Ambiente Sonoro.
Da análise efectuada verifica-se os principais impactes ocorrem durante a fase de construção e
resultam nomeadamente da movimentação de terras, alteração da morfologia do terreno,
destruição do coberto vegetal, desmatação, afectação e atravessamento de linhas de água,
criação do efeito barreira na paisagem e a construção de elementos de projecto. Contudo, de
um modo geral estes impactes são minimizáveis, temporários e reversíveis.
Os impactes negativos que ocorrem durante a fase de exploração assumem um carácter
definitivo e permanente podendo no entanto, ser minimizados.
De referir, que o projecto comporta também impactes positivos nomeadamente:
- Facilitação dos padrões de mobilidade, melhorando a qualidade de vida das
populações, com reflexos ao nível local, regional e mesmo nacional;
- Concretização dos objectivos estratégicos e de ordenamento definidos para a região
em análise, em particular os contemplados no PDM e no PRN 2000.
- Elemento importante na qualificação e organização do território ao contribuir para
uma maior coesão territorial, gerando um canal de acesso mais fluido e melhoria da
qualidade de vida da população local e da funcionalidade da rede instalada, pela
retirada de veículos para a nova infra-estrutura e aumento da segurança de circulação
rodoviária nas vias actualmente em serviço e na via a construir;
- Reforço das intenções de desenvolvimento transfronteiriço.
No que diz respeito aos pareceres decorrentes da Consulta Pública, os mesmos não se opõem
à execução do projecto, tecendo recomendações espelhadas, quando enquadráveis, no
presente documento.
Assim, como resultado da análise global efectuada ao presente projecto e em concreto aos
factores ambientais analisados, a CA não identificou questões impeditivas à execução do
mesmo.
Neste sentido, no âmbito da avaliação efectuada e ponderados todos os factores em presença,
a CA propõe a emissão de parecer favorável ao projecto do IP5 – Vilar Formoso/Fronteira,
condicionado ao cumprimento dos termos e condições que se explicitam no presente parecer,
incluindo medidas de minimização, elementos a entregar previamente ao licenciamento, o
projecto de integração paisagística e os programas de monitorização.
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10. Condicionantes
1. Reformulação e redimensionamento do projecto do viaduto sobre a Ribeira do Tourão, de
modo a garantir que não ocorrem situações de aterro em zona de leito de cheia;
2. O Projecto, na Zona do Nó de vilar Formoso, na Rotunda 2, deverá assegurar as
acessibilidades à EN332, ao parque de estacionamento existente de um estabelecimento de
restauração assim como às propriedades/edificado existente marginalmente à EN332;
3. Cumprimento integral das Medidas de Minimização, Programas de Monitorização e Plano
de Integração e Recuperação Paisagística;
4. Os relatórios de monitorização deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, conforme
previsto no Artigo 29º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. Este relatório deverá seguir a
estrutura prevista no Anexo V da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril.

11. Elementos a entregar previamente ao licenciamento
1. Deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, para aprovação:
a. Projecto de Integração Paisagística (PIP) reformulado tendo em atenção os aspectos
referidos no ponto 13 do presente parecer;
b. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro reformulado tendo em atenção os
aspectos referidos no ponto 14 do presente parecer;
2. Deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, um levantamento exaustivo de pontos de
água na área afecta ao troço novo, o qual deverá ser realizado com o acompanhamento de um
representante da Junta de Freguesia local;
3. Deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, para análise e apreciação, uma Proposta de
Limpeza e Requalificação da Ribeira de Tourões na área envolvente à implantação do projecto.

12. Medidas de Minimização
12.1. Fase de Construção
12.1.1. Medidas Gerais
1. Concretização das medidas n.º 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e
55 o sag adasà oà do u e toà Medidasà deà Mi i izaçãoà Ge aisà daà Faseà deà Co st ução à daà
Agência Portuguesa do Ambiente (disponíveis em www.apambiente.pt) devidamente
adaptadas ao projecto do IP5 – Vilar Formoso / Fronteira;
Fase de Execução da Obra
2. Reposição dos solos, nas zonas intervencionadas, logo após o terminar dos movimentos de
terras, em particular nos taludes de escavação e aterro. Nestas zonas, a reposição do coberto
vegetal deverá ocorrer o mais rapidamente possível, de forma a reduzir a exposição dos solos
aos processos erosivos;
3. A manutenção de máquinas deverá ser efectuada em locais apropriados para o efeito;
4. Em terrenos inseridos em REN e RAN, devem ser reduzidas ao mínimo as actividades
associadas à construção, nomeadamente, a abertura de acessos temporários e a circulação de
veículos e máquinas;
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5. As centrais de betão e de asfalto betuminoso, que venham a ser necessárias instalar,
devem ser colocadas o mais distanciado possível das áreas habitacionais e das áreas cultivadas
e serem providas de dispositivos de redução de emissão de poluentes (p.e. filtros);
6. Devem ser restabelecidas as vias, estradas, caminhos e acessos a propriedades
interferidos/afectados pelo projecto bem como acautelado que nenhuma propriedade ficará
privada de acesso no seguimento da concretização do projecto;
7. Sempre que as dimensões o permitirem, a construção dos aterros deve adequar-se ao
modelado natural do terreno. Dever-se-á formar terraplenos de aterro morfologicamente
semelhantes ao relevo natural;
8. Deverá proceder-se à optimização do método de desmonte a empregar, atender-se às
características geológicas do maciço e às condições de segurança da escavação e zonas
adjacentes;
9. Deverá ser implementado um Programa de Integração Paisagística (PIP);
10.A velocidade dos camiões nos caminhos de terra deve encontrar-se limitada, de modo a
diminuir a elevação de poeiras e ruído;
11.Garantir, sempre que possível, que as operações mais ruidosas que se efectuam na
proximidade de habitações se restrinjam ao período de período diurno, entre as 8 e as 20h e
apenas aos dias úteis;
12.A circulação de veículos pesados, que tenham que atravessar zonas habitadas, deve ter
lugar em horários de menor sensibilidade para as povoações afectadas, devendo ainda ser
limitada, sempre que possível, aos dias úteis;
13.As áreas dos estaleiros devem ser localizadas fora:
a. Dos perímetros de protecção das captações municipais definidos pelos regulamentos
do PDM dos concelhos atravessados pelo Projecto, e a um raio mínimo de 100m das
captações privadas licenciadas identificadas;
b. De áreas afectas ao Domínio Público Hídrico, de zonas de leitos de cheia, de áreas
preferenciais de drenagem natural e de zonas preferenciais de recarga de aquíferos,
devendo distar no mínimo 100 m das linhas de água;
14.As desmatações e modelações do terreno devem desenvolver-se o mais rapidamente
possível de modo a minimizar o impacte promovido sobre as linhas de água pela emissão de
poeiras;
15.As linhas de água deverão ser mantidas limpas, devendo evitar-se a sua obstrução, total ou
parcial. Deverá ser implantado um sistema de drenagem eficaz nos aterros e escavações,
durante a fase de construção, evitando condições de inundação nesse período;
16.Nos locais ocupados pelo estaleiro deverão ser implementados sistemas de drenagem que
interceptem, recolham e conduzam os efluentes, de modo a evitar a contaminação química e
biológica provocada pelas águas residuais. Deverá ser assegurado o tratamento dos efluentes
dos estaleiros, através da ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em
tanques ou fossas estanques e posterior encaminhamento para tratamento. Antes do
encaminhamento das águas residuais deverão ser separados das mesmas as matérias em
suspensão e os hidrocarbonetos;
17.Todas as operações a realizar no estaleiro de obra que envolvam a manutenção e lavagem
de maquinaria pesada, bem como o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras
substâncias químicas passíveis de provocar contaminação das águas superficiais subterrâneas,
deverão ser realizadas em locais apropriados e devidamente impermeabilizados, devendo ser
escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos equipamentos
utilizados e no manuseamento dos materiais;
18.As zonas especificas de lavagem das betoneiras deverão ser identificadas e comunicadas
aos operadores da central de betonagem e/ou aos condutores das autobetoneiras;
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19.Não é permitida a rejeição de resíduos e efluentes de qualquer natureza para os cursos e
solos;

12.1.2. Medidas Especificas
Fase de preparação prévia à execução da obra
20.Deverão ser definidas e divulgadas as ligações e desvios alternativos provisórios nos locais
de intersecção das estradas/caminhos movimentados e núcleos populacionais bem como
alterações na circulação pedonal e, se necessário, a relocalização das paragens de transportes
públicos;
21.áà afe taçãoàdeàse iços à luz,à gua,àg s àde e àse à o u i adaà àpopulaçãoà o àaàde idaà
antecedência e com informação (período e duração da afectação, etc.) que permita aos
utentes aumentar a percepção de controle e gerir a situação de incomodidade no seu
quotidiano;
22.A realização de determinadas actividades de obra geradoras de grande desconforto (por ex.
utilização de explosivos) deverá ser comunicada à população com a devida antecedência e com
informação (período e duração da afectação, etc.) que permita aos utentes aumentar a
percepção de controle e gerir a situação de incomodidade no seu quotidiano;
Fase de Execução da Obra
23.Deverá ser prioritária a reutilização de materiais de escavação na construção de aterros, de
modo a diminuir os impactes negativos relacionados com a condução e deposição de terras
sobrantes em vazadouro. Caso haja compatibilidade de materiais, deverão ser reutilizados, no
projecto do IP5 – Vilar Formoso/Fronteira, os materiais sobrantes do Projecto do lado
espanhol. Caso ocorra défice de materiais, os mesmos deverão ser obtidos em pedreiras
existentes na região, evitando a possibilidade de ser efectuada qualquer extracção de
materiais em áreas virgens;
24.Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência
de reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das
áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, acessos ou
outras áreas), caso se situem fora das áreas já prospectadas;
25.Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos
de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a
instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O acompanhamento deverá ser
continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em
simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.
26.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;
27.Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios
arqueológicos, as obras deverão ser suspensas nesse local, ficando o Dono da Obra obrigado a
comunicar de imediato ao IGESPAR, I.P. as ocorrências com uma proposta de medidas de
minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios
arqueológicos a serem afectadas têm que ser integralmente escavadas;
28.Deverá proceder-se à sinalização da ocorrência patrimonial n.º 1 – Pelourinho;
29.Deve evitar-se a localização dos estaleiros afectos à obra, a Noroeste e Sul dos núcleos
urbanos existentes na área em estudo, uma vez que estes representam os regimes
predominantes do vento na região;

IP5 – Vilar Formoso / Fronteira

Página 57 de 68

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2166

30.Deverá ser garantido o normal acesso à ETAR de Vilar Formoso;
31.Deverá ser garantida a manutenção das estradas e caminhos de passagem habitual,
acautelando os atravessamentos necessários ao decurso normal das actividades da população
local;
32.Deverão ser reparados eventuais danos em habitações e outras edificações, resultantes das
actividades associadas à obra;
33.Protecção de toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não atingidas por
movimentos de terra e de galerias ripícolas (definir uma faixa de protecção e reconstituição da
vegetação ribeirinha nos locais onde esta for afectada);
34.Aplicação, na plena via e nos ramos do Nó de Vilar Formoso, do pavimento com
características de absorção acústica – microbetão betuminosos rugosos do tipo S2;
35.O atravessamento de linhas de água pela maquinaria, caso seja necessário, deverá
privilegiar a utilização de passagens já existentes, minimizando a criação de novos pontos de
atravessamento. Deverá evitar-se ao máximo a afectação dos leitos de cheia e da vegetação
ribeirinha;
36.A circulação de viaturas afectas à obra deve ser interdita em áreas de infiltração máxima e
áreas de regadio;
37.O impacte que pode ocasionar o aumento de turvação, como resultado da migração da
matéria em suspensão, deve ser evitado mediante a colocação de barreiras vegetais,
parapeitos ou, construindo barreiras de retenção de sedimentos. Estas devem localizar-se
paralelamente às linhas de água;
38.A construção do viaduto deverá ser executada de modo a evitar alterações nos regimes
fluviais e nos leitos de cheia, devendo ter-se especial cuidado para não produzir derrames de
terra ou restos de obra nas águas, de modo a preservar a qualidade destas, e nas áreas de
regadio;
39.A construção do viaduto deve ser levada a cabo de modo a evitar que os pilares constituam
um obstáculo ao natural escoamento, além de que deve haver cuidado no sentido de evitar a
destruição das margens das linhas de água;
40.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;
41.Deverá ser efectuada a reposição da captação privada licenciada, directamente afectada
pelo Projecto ao Km 3+238 da plena via, em local a definir em conjunto com o proprietário.
Esta medida deverá ser extensível para todas as captações que venham a ser afectadas pelo
projecto;
Fase Final da Execução da Obra
42.Remoção das barreiras de retenção de sedimentos com as devidas precauções, de modo a
evitar a ressuspensão dos sólidos retidos, e encaminhamento das barreiras para destino final
adequado.
43.Implementação das medidas resultantes da Proposta de Limpeza e Requalificação da
Ribeira de Tourões, na área envolvente à implantação do projecto;

12.2. Fase de Exploração
44.Devem ser promovidas acções periódicas de limpeza das bermas (numa faixa de 2 metros);
45.Em obras de manutenção ou restauro da via deverá:
a. Ser evitada a circulação fora da via ou dos caminhos existentes;
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b. Proceder-se à recolha do solo contaminado sempre que ocorra um derrame de
produtos químicos;
46.Deve ser realizada a manutenção das áreas sujeitas a revestimento vegetal, de forma a
assegurar a preservação do coberto vegetal e a estabilização dos taludes. Estas acções deverão
incluir a fertilização, retanchas, sementeiras nas zonas que se apresentem com um
revestimento deficiente, cortes da vegetação, substituição de exemplares em mau estado
fitossanitário e reparação das zonas que se apresentarem erosionadas;
47.Assegurar-se que a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas,
respeita os critérios anteriormente definidos;
48.Proceder-se regularmente à recuperação de todos os taludes que se apresentem
erosionados;
49. Aferir-se a eficácia das medidas de recuperação e integração paisagística adoptadas e, se
necessário, proceder à sua correcção;
50.Deverá ser garantida a manutenção, limpeza e controlo da erosão e das estruturas dos
órgãos de drenagem.
51.Deverão estar instaladas, à data de entrada de funcionamento do projecto, as seguintes
barreiras acústicas:
a. Barreira B1, do tipo reflector (painéis transparentes), para proteger o receptor P1, com
146 m de extensão e 2 m de altura, entre o km 0+050 e o km 0+200 do lado direito da
via;
b. Barreira B2, do tipo absorvente, para proteger a situação P3, com uma extensão total
de 567 m e altura variável:
i. com 4 m de altura entre o km 1+000 e o km 1+257 do lado esquerdo da plena via;
ii. com 3 m de altura entre o km 1+257 da plena via ao km 0+100 do Ramo A do Nó
de Vilar Formoso;
iii. com 4 m de altura entre o km 0+100 e o km 0+234 do Ramo A do Nó de Vilar
Formoso lado esquerdo da via.
c. Barreira B3, do tipo absorvente, para proteger a situação P4, com uma extensão total
de 381 m e altura variável:
i. com 3 m de altura entre o km 0+247 e o km 0+190 do Ramo C do Nó de Vilar
Formoso;
ii. com 4 m de altura entre o km 0+190 e o km 0+108 do Ramo C do Nó de Vilar
Formoso;
iii. com 3 m de altura entre o km 0+108 e o km 0+046 do Ramo C do Nó de Vilar
Formoso;
iv. com 4 m de altura entre o km 0+046 do Ramo C do Nó de Vilar Formoso e o km
1+665 da plena via;
v. com 3 m de altura entre o km 1+665 e o km 1+790 de lado direito da plena via.
d. Barreira B4, do tipo reflector (painéis transparentes), para proteger o receptor P6, com
150 m de extensão e 2 m de altura, entre o km 2+850 e o km 3+000 do lado direito da
via;
52.Integrar secções transparentes (painéis acrílicos), intercaladas, nas barreiras B2 e B3, desde
que a área total dos elementos transparentes (necessariamente reflectores) não prejudique a
característica absorvente sonora global das barreiras;
53.Os painéis das barreiras deverão apresentar coloração de forma a minimizar o impacte
visual negativo;
54.Proceder ao isolamento sonoro das fachadas do 2º piso dos receptores das situações P3 e
P4. Esta medida deve estar implementada à data de entrada de funcionamento do projecto.
Em tudo o que o presente parecer for omisso, deverá ser cumprida a legislação em vigor.
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13. Projecto de Integração Paisagística (PIP)
O Projecto de Integração Paisagística (PIP), que terá como objectivo a implementação de uma
estrutura verde adequada, garantindo as relações de continuidade com a paisagem em que a
via se insere, deverá compreender os seguintes elementos:
Definição de medidas específicas de enquadramento das situações onde ocorrerão os
impactes mais graves, atrás identificados. Nestes locais, o enquadramento paisagístico
da obra não se deve limitar à criação de cortinas 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;
A envolvente às barreiras acústicas opacas (do tipo absorvente), pelo lado exterior,
deverá 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;
A base dos taludes de aterro com altura superior a 2 m deverá igualmente ser alvo de
plantações com espécies arbustivas e arbóreas autóctones 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);
Realização da modelação dos taludes de aterro e escavação segundo um perfil
sinusoidal, de forma a estabelecer a continuidade com o terreno natural e construindo
valas de crista de forma a evitar o escoamento de águas superficiais provenientes de
terrenos situados a montante;
Proposta de modelação dos taludes e de reposição do coberto vegetal nas superfícies
não pavimentadas adjacentes à via que sofreram movimentações de terra, ficando
sem revestimento vegetal, através de sementeiras e plantações com espécies
seleccionadas de forma a garantir uma melhor adaptação às condições locais,
tomando em conta as associações vegetais próprias da região, a exposição, o tipo de
solos, o substrato geológico, o clima, as características fisiológicas das espécies e
parâmetros estético-funcionais;
Inclusão em Caderno de Encargos de medidas cautelares de modo a garantir a
preservação da vegetação (nomeadamente exemplares de árvores ou arbustos que
apresentem valor ecológico ou ornamental e vegetação ripícola), das características do
solo fértil, das zonas de valor ecológico, cénico, cultural ou económico, quer seja sob o
ponto de vista da natureza quer da sua utilização;
Normas técnicas correspondentes à qualidade dos materiais a utilizar e execução de
todos os trabalhos necessários à correcta implementação do Projecto de Integração;
Um plano de manutenção, para as áreas sujeitas a revestimento vegetal, de forma a
garantir um desenvolvimento adequado do material vegetal, que promova a
estabilização dos taludes e de todas as zonas intervencionadas e evite a erosão;
O PIP deverá ainda atender às seguintes recomendações:
Escolha de espécies adaptadas às condições edafoclimáticas da região local e a
aplicação de espécies que não sendo espontâneas são tradicionais da paisagem local;
Uso de espécies associadas ao uso do solo predominante na zona envolvente, com
intuito de manter o padrão da paisagem existente;
As pargas deverão ter até 2m de altura e ser colocadas próximo das áreas de onde
foram removidas em áreas planas e bem drenadas;
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Tratamento dos taludes, para sua rápida estabilização e colonização por vegetação;
Criação de eixos de vegetação como reminiscências do existente;
Proposta paisagística das rotundas e nó, com vista à sua contemplação rápida, sem
elementos de grande fixação visual;
Deverá incluir uma carta altimétrica de projecto,
As plantações de árvores e arbustos individuais, isto é, sem estarem inseridas em
módulos, são geralmente monoespecíficas, nomeadamente de Melia azedarach, e
reduzidas a uma só linha, o que terá um efeito de excessiva monotonia. Deverão ser
contempladas plantações que conformem uma cortina específica mais densa,
constituída por pelo menos duas linhas de árvores, e estas deverão ser
multiespecíficas (com duas a três espécies diferentes).
As plantações junto às barreiras acústicas deverão ser mais variadas, uma vez que a
solução proposta criará uma situação de grande monotonia ao longo das mesmas.
Deverão ser criados dois módulos distintos, que se deverão alternar para criar alguma
variabilidade. Para uma maior eficácia de recobrimento das barreiras, os módulos de
plantação deverão incluir espécies trepadeiras de folha persistente. Sugere-se, pela
eficácia demonstrada em situações afins, Hedera helix e Ficus pumila.
O PIP deverá garantir, em cláusula de Caderno de Encargos e de Natureza e Qualidade
dos Materiais, que os exemplares plantados nas zonas mais sensíveis e junto a
barreiras têm já um bom desenvolvimento, para que rapidamente cumpram a sua
função. Assim, as árvores nessa situação deverão ter um PAP nunca inferior a 12/14
cm; e os arbustos deverão ter altura não inferior a 0,5m.
Deverão ser usadas espécies locais. Nomeadamente, a escolha de Melia azedarach
para grandes alinhamentos parece pouco adequada. Sugerem-se, para além do
carvalho-negral e das oliveiras já usadas, castanheiros, tílias, freixos ou medronheiros.
O PIP deverá articula-se com o disposto no Plano Regional do Ordenamento Florestal
(PROF) da Beira Interior (Decreto-Regulamentar n.º 12/2006, de 24 de Julho).
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14. Programas de Monitorização
AMBIENTE SONORO
O programa de monitorização do ambiente sonoro proposto pelo estudo deve ser revisto e
adaptado, tendo em atenção os aspectos referidos nos pontos que se seguem
(recomendando-se ainda a consultaà doà do u e toà Notasà T i asà pa aà Relató iosà deà
Monitorização de Ruído – Faseà deà O aà eà Faseà deà E plo ação ,à pu li adoà e à No e
oà deà
2009 e disponível no portal da APA).
1. Fase de Construção
Apenas haverá obrigatoriedade de serem efectuadas medições de ruído no caso em
que a obra se encontre na situação referida no n.º 5 do art.º 15º do RGR, ou seja,
devem decorrer no caso em que a obra detenha uma LER, emitida por um prazo
superior a um mês e esteja condicionada ao respeito, junto dos receptores sensíveis,
dos valores limite de ruído ambiente exterior LAeq ≤ 60 dB(A) no período do entardecer
e LAeq ≤ 55 dB(A) no período nocturno, ou a outros que eventualmente tenham sido
estabelecidos na LER (por exemplo, valores diurnos a serem cumpridos junto a escolas
ou hospitais);
Para efeitos da verificação dos valores limite, o indicador LAeq reporta-se a um dia para
o período de referência em causa;
Devem ser monitorizados dias críticos, tendo em conta as actividades ruidosas
calendarizadas para esses dias e sua proximidade aos receptores sensíveis, para
verificação dos valores limite em cada um desses dias;
Devem ser indicados os locais a monitorizar, que devem contemplar os receptores
sensíveis mais próximos da zona de obra e estaleiros, bem como os receptores que se
situem nos percursos de circulação de veículos pesados para acesso à zona de obra e
estaleiros;
Nos casos em que sejam detectadas não conformidades com o RGR, devem ser
despoletadas imediatamente medidas de minimização tendo em conta que,
normalmente, a magnitude dos impactes é elevada. Nesses casos, é necessário
efectuar nova avaliação após a concretização dessas medidas, de forma a demonstrar
que foi reposta a conformidade legal.
2. Fase de Exploração
A monitorização deve ser efectuada através de medições acústicas, as quais devem
seguir os procedimentos descritos na NP 1730 (1996) e complementada pela Circular
Clientes n.º /
à
C it iosà deà a editaçãoà t a sitó iosà elati osà
à
representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-leià .ºà /
), do
Instituto Português de Acreditação, relativa à representatividade das amostragens de
acordo com o RGR. As medições acústicas devem ser acompanhadas por contagens de
tráfego;
Nas situações de reclamação, devem ser efectuadas medições acústicas no local em
causa, o qual deverá passar a constar no conjunto de pontos a monitorizar;
Não se considera necessário realizar uma campanha de monitorização antes do início
da entrada em exploração, para caracterização da situação de referência;
Em termos de periodicidade, a 1ª campanha de monitorização deve ser efectuada 6
meses após a entrada em funcionamento da via e, posteriormente, no final do 1º ano
de exploração. Após estas campanhas, na ausência de reclamações e/ou alterações
significativas a nível do volume de tráfego, a monitorização deverá ter uma
periodicidade quinquenal (de 5 em 5 anos);
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Nos casos em que sejam detectadas não conformidades com o RGR, devem ser
despoletadas medidas de minimização (medidas suplementares e/ou
redimensionamento das medidas já implementadas), sendo necessário efectuar nova
avaliação após a concretização dessas medidas, de forma a demonstrar que foi reposta
a conformidade legal.
RECURSOS HÍDRICOS
Objectivos


Controlar a qualidade das águas de escorrência drenadas da plataforma da via e determinar qual
o seu impacte sobre o meio receptor (águas superficiais e subterrâneas).

Parâmetros a monitorizar


Os parâmetros a monitorizar são:
Parâmetros

Águas superficiais

pH









Temperatura
Condutividade
Sólidos Suspensos Totais
Cádmio
Chumbo
Cobre
Zinco
Níquel
Crómio
Ferro
Carência Química de Oxigénio (CQO)
Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5)
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares
Óleos e Gorduras





NHE














X

Águas de escorrência

Águas subterrâneas













X
X


X











X
X




A colheita das amostras das águas superficiais e de escorrência deve ser acompanhada com a
determinação do caudal associado;
A colheita das amostras de águas subterrâneas deve ser acompanhada com a determinação do
Nível Piezométrico;
Relativamente às amostras para as águas subterrâneas, deverá ainda ser referenciada a seguinte
informação:
 Localização;

 Tipo de captação;
 Profundidade;

 Utilização da água.
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Locais de amostragem
1. Águas Superficiais




A monitorização das linhas de água deverá ser realizada sempre a montante e a jusante do local
de atravessamento das mesmas pela via;
No caso de a colheita ser efectuada numa linha de água de carácter permanente, deverão ser
colhidas 2 amostras (o equivalente a uma campanha de amostragem):

 Uma amostra a montante do local de atravessamento (a aproximadamente 3050m);





 Uma amostra a jusante do local de atravessamento (a aproximadamente 10m).

As amostras a colher devem ser simples e colhidas no meio da coluna de água e à superfície, por
forma recolher eventuais óleos que se encontram a superfície.
Deverá ainda ser realizada uma recolha de águas de escorrências da plataforma, antes da sua
descarga no meio receptor;
Os pontos a monitorizar são:
Localização (Km)

Linha de água a monitorizar

Fase de Monitorização

0+660
2+400
2+775
2+990

Efluente da Charca do Cá te Quero
Ribeira de Tourões
Afluente da Ribeira de Tourões
Afluente da Ribeira de Tourões

Fase de Construção e Exploração
Fase de Construção
Fase de Exploração
Fase de Exploração

2. Águas de Escorrência


Os pontos a monitorizar são:
Localização do ponto de
descarga (Km)
0+325
1+560
0+660
2+200
2+575
2+925
2+990

3. Águas Subterrâneas


Deverão ser monitorizados os seguintes cinco pontos: dois para o troço de reperfilamento e
alargamento e três para o troço novo:
Ref.



6
9
14
15
16

Coordenadas
M

P

309086
309237
310108
310148
310208

406246
406104
406183
406101
406247

Tipo

Uso

Poço
Poço
Poço
Poço
Poço

Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola

Na amostragem dos pontos de água deve ser feita uma actualização da respectiva ficha do
inventário hidrogeológico e adoptada uma metodologia que garanta a representatividade das
amostras analisadas e a validade dos parâmetros hidráulicos medidos.

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários


Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.
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Periodicidade de amostragem, leitura ou observação


Deverão ser realizadas as seguintes campanhas anuais:
 Águas Superficiais
o

Período Seco (caso o caudal permita a recolha de amostra);

o

Período Húmido;

o

Período Crítico (após as primeiras chuvadas).

o

Período do Fim da Estação Seca (Setembro-Outubro);

o

Período do Fim da Estação das Chuvas (Março-Abril).

o

Período Húmido;

o

Período Crítico (após as primeiras chuvadas).

 Águas Subterrâneas

 Águas de Escorrência



Estas campanhas deverão ser variáveis de acordo com a fase de projecto:

 Antes da Fase de Construção - deverá ser efectuada as 3 medições anuais para as
águas superficiais e as 2 medições anuais para as águas subterrâneas;

 Na Fase de Construção - deverá ser efectuada monitorização para as águas
superficiais e subterrâneas, desde o início desta fase até ao seu final e durante os
períodos supra mencionados;

 Na Fase de Exploração - Relativamente às águas superficiais e de escorrência, a
monitorização deverá ser realizada uma campanha num período crítico, após as
primeiras chuvadas, depois de um longo período sem precipitação. A monitorização
das águas subterrâneas deverá manter-se em duas medições anuais, uma no fim da
estação seca (Setembro-Outubro) e outra no fim da estação das chuvas (MarçoAbril).
Duração do Plano de Monitorização


As campanhas de monitorização deverão prolongar-se até 3 anos após o inicio da Fase de
Exploração. Findo este período, este programa de monitorização deverá ser reavaliado.

Critérios de avaliação de desempenho




A degradação da qualidade da água relativamente ao disposto no Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de
Agosto;
No caso dos valores da monitorização ultrapassarem os legislados, deverão ser alargados os
locais de amostragem, com o objectivo de verificar a necessidade de implementar medidas
ambientais adicionais às já contempladas. Mediante as conclusões obtidas, e caso necessário,
deverão ser desenvolvidas e implementadas as medidas necessárias para ser evitada a
contaminação dos meios receptores, por intermédio de bacias de retenção ou outras soluções
técnicas adequadas ao objectivo.
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Anexo I – Localização do
Projecto
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Anexo II – Pareceres das
Entidades Externas
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