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1. INTRODUÇÃO 

O presente parecer constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto do IC31 – Castelo Branco/Monfortinho, em fase de Estudo Prévio, cujo 

promotor é a EP- Estradas de Portugal, SA, a qual é igualmente a entidade licenciadora do projecto. 

 

A sujeição a AIA do projecto em causa tem enquadramento no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na 

sua actual redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, designadamente nas disposições da 

alínea c) do n.º 7 do referido anexo. 

 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º 301/GAIA, de 03/05/2010, a 

respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA (entidade que preside), da 

Administração da Região Hidrográfica do Tejo, IP (ARH-N), do Instituto da Conservação da Natureza e 

Biodiversidade, IP (ICNB), do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR), da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), do Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia, IP (LNEG), do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, IP e do Centro Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 

do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN). 

 

A CA é constituída pelos representantes a seguir indicados, nomeados pelas entidades atrás referidas, indicando-se 

também as respectivas áreas de intervenção: 

 Alínea a) - APA - Eng.ª Paula Nunes da Silva (Presidente) 

 Alínea a) - APA – Dr.ª Cristina Sobrinho (Consulta Pública) 

 Alínea b) – ARH do Tejo – Eng.ª Maria Helena Alves (Recursos Hídricos, incluindo Qualidade da Água) 

 Alinea c) – ICNB.IP – Dr.ª Paula Gonçalves (Fauna e Flora; Habitats e Ecossistemas) 

 Alínea d) – IGESPAR.IP – Dr. José Luís Monteiro (Património) 

 Alínea e) – CCDRC – Dr.ª Madalena Ramos (Qualidade do Ar; Uso do Solo e Ordenamento do Território; 

Socioeconomia) 

 Alínea f) – LNEC.IP – Eng.º Jorge Patrício (Ruído; Identificação de Riscos Ambientais) 

 Alínea f) – LNEG.IP – Dr. José Romão (Geologia, incluindo Geomorfologia, Tectónica, Sismicidade e 

Recursos Minerais) 

 Alínea f) – ISA/CEABN – Arqta. Pais. Sandra Mesquita e Arqto. Pais. João Jorge (Paisagem) 

 

O EIA objecto da presente análise é composto pelos seguintes elementos: 

 Relatório – (Tomo 1 a Tomo 3) - Abril de 2010 

 Anexos – Abril de 2010 

 Resumo Não Técnico (reformulado) – Agosto de 2010 

 Peças Desenhadas – Abril 2010 

 

No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os seguintes documentos, na sequência de 

pedido de esclarecimentos efectuados pela CA no decurso da avaliação: 

 Aditamento – Agosto de 2010 

 

Relativamente ao Estudo Prévio, datado de Abril 2009, foram disponibilizados os seguintes elementos: 

 Volume I – Rede Viária (Tomo I – Peças Escritas - Secção A, B e C) 

 Volume I – Rede Viária (Tomo I – Peças Desenhadas - Secção A e B) 

 Volume II – Obras de Arte (Peças Escritas e Peças Desenhadas) 

 

e ainda 

 

 3º Volume – Estudo de Tráfego (Outubro 2006) 
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2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO 

Associado ao presente procedimento de AIA referem-se as seguintes datas e fases de desenvolvimento dos 

trabalhos: 

 

Início do Procedimento de AIA: 26 de Abril de 2010, na sequência de ofício da EP- Estradas de Portugal, SA (Of. 

EP/SAI/2010/25748) 

 

Nomeação da Comissão de Avaliação: A CA foi nomeada pela Autoridade de AIA, tendo a respectiva notificação sido 

efectuada através do ofício circular da APA N.º 301/GAIA, de 03/05/2010 

 

Verificação da Conformidade do EIA: Análise global do EIA de forma a avaliar a sua conformidade, tendo em 

consideração as disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, e do 

Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Em resultado da apreciação efectuada e para efeitos de conformidade do EIA, a CA solicitou, ao abrigo do n.º 4 do 

artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, informação complementar no âmbito dos Recursos Hídricos 

Superficiais, Ecologia, Património e Paisagem. Estes elementos foram solicitados a coberto do ofício APA - N.º 

804/10/GAIA de 2010-05-31.  

 

A informação complementar foi apresentada na forma de um Aditamento ao EIA e do RNT reformulado, ambos 

datados de Agosto de 2010 e enviada à APA ao abrigo do Of. EP-SAI/2010/62055). 

 

Apreciação do Aditamento ao EIA e do RNT reformulado: Tendo a CA considerado que os elementos adicionais 

apresentados davam, na sua maioria, resposta ao pedido de esclarecimentos e de informação complementar 

efectuado, foi declarada a conformidade do EIA a 14 de Setembro de 2010. 

 

Realização de Consulta Pública e análise dos seus resultados: A Consulta Pública decorreu num período 35 dias úteis, 

desde o dia 6 de Outubro e o dia 24 de Novembro de 2010. A síntese dos resultados da Consulta Pública e respectiva 

análise consta do ponto 7 do presente parecer e foi efectuada tendo por base o Relatório da Consulta Pública 

elaborado pela Autoridade de AIA. 

 

Solicitação de pareceres externos: Solicitação de parecer específico à Autoridade Florestal Nacional (AFN), à Direcção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro (ERRAC) e à 

Direcção Regional de Cultura do Centro (DRCC), por forma a melhor habilitar a análise da CA nalgumas áreas 

específicas, tendo-se recebido parecer da AFN, da DRAPC e da DRCC, cujas cópias se encontram em Anexo (Anexo 

II). 

 

Visita técnica ao local de implantação do projecto: Foi efectuada uma visita técnica de reconhecimento dos locais de 

implantação do projecto, que decorreu nos dias 26 e 27 de Outubro de 2010 e que contou com a participação da CA, 

do proponente e seus consultores.  

 

Realização de reuniões, de sessões de trabalho da CA e troca de informação visando a verificação da conformidade 

do EIA, bem como a integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, dos pareceres 

externos e dos resultados da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objectivos 

do projecto, caracterização ambiental da situação existente, identificação e avaliação dos impactes e definição das 

condicionantes ao Projecto, das medidas de minimização e da monitorização. 

 

Definição de uma estrutura do Parecer da CA tendo em conta os pontos referidos anteriormente, demonstrativa das 

várias etapas do processo de avaliação, com ênfase na avaliação dos impactes e na definição de medidas de 

minimização e orientada para o apoio à tomada de decisão. 

 

Elaboração de Parecer final da CA e que se consubstancia no presente parecer, o qual integra os diferentes 

contributos recolhidos no âmbito do actual procedimento de AIA. 
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3. ANTECEDENTES DO PROJECTO E DO EIA 

O Estudo Prévio do IC31 foi desenvolvido pela PROVIA entre os anos 1996 e 2009. Entre 19996 e 2000 foi elaborada 

uma primeira versão deste Estudo Prévio, com o correspondente EIA, ao qual não foi dada sequência formal. Em 

2002 foi concluído novo EIA, o qual nunca chegou a ser submetido a AIA. 

 

No final de 2008 a EP- Estradas de Portugal, SA decidiu reformular o Estudo Prévio e respectivo EIA, tendo este sido 

sujeito a AIA, no âmbito do Procedimento de AIA n.º 2177.  

 

Em resultado da apreciação técnica efectuada ao referido EIA, a CA, na sequência de reunião realizada em 

17.11.2009, para deliberar sobre a conformidade do EIA, considerou não estarem reunidas as condições para a 

pronúncia da conformidade do EIA, havendo necessidade de esclarecimentos/ informação complementar no âmbito 

dos seguintes factores ambientais: Património, Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, Socioeconomia, Uso do 

Solo e Ordenamento do Território, bem como a necessidade da Reformulação do RNT. Assim, ao abrigo das 

disposições do n.º 5 do Artigo 13º do Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, dada pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, foi solicitado ao proponente, para efeitos de conformidade do EIA, a 

apresentação de um Aditamento e a Reformulação do RNT. Posteriormente foi também solicitada informação 

complementar relativa ao Ruído e Recursos Hídricos. 

 

Para a entrega dos elementos adicionais, foi estabelecido um prazo - 11 de Janeiro de 2010 - que veio a ser 

prorrogado por três vezes, a pedido do proponente, e tendo os referidos elementos (Aditamento e RNT 

Reformulado) dado entrada na APA a 2 de Março de 2010. 

 

A CA reunida a 17 de Março de 2010, apesar de ter concluído que os elementos entregues davam resposta ao 

solicitado, encontrando-se esclarecidas e corrigidas as questões colocadas sobre o EIA no pedidos de elementos 

adicionais verificou que o Aditamento se traduzia, nomeadamente, nas seguintes alterações ao EIA: 

 

 Alteração das conclusões do subcapítulo 8.4 do Tomo III EIA (Recursos Hídricos - Análise comparativa de 

Traçados) nomeadamente em termos da hierarquização das alternativas estudadas ao nível do recursos 

hídricos; 

 Rectificação do quadro 6.5.1 - Impacte associado ao atravessamento de solos  

de elevada capacidade de uso (integrados na RAN) - com implicações, nomeadamente ao nível das 

hierarquização das alternativas de traçado ao nível do Ordenamento do Território e ao nível da Paisagem e 

consequentemente das conclusões do subcapítulo 8.10 e subcapítulo 8.12; 

 Reformulação do Ambiente Sonoro do EIA consubstanciada em alterações no subcapítulo 4.8 (Ruído - 

Caracterização da Situação de Referência), subcapítulo 6.8 (Ruído – Identificação de impactes), subcapítulo 

7.8 (Ruído - Medidas de minimização) subcapítulo 8.8 (Ruído – Análise comparativa de Alternativas de 

Traçado), subcapítulo 9.3 (Ruído - Programas de Monitorização); 

 Alteração das conclusões do subcapítulo 8.8 do Tomo III EIA (Ruído - Análise comparativa de Traçados) em 

termos da hierarquização das alternativas estudadas ao nível do ruído; 

 Reformulação do subcapítulo 8.14 do Tomo III do EIA (Análise global de Alternativas), consubstanciada nas 

alterações efectuadas ao quadro 8.14.3, ao nível dos Recursos Hídricos, Ruído, Ordenamento do Território e 

Paisagem, que se repercutiu em alterações nas conclusões do referido subcapítulo, designadamente em 

termos da hierarquização das alternativas de traçado do troço Nascente e consequentemente nas conclusões 

finais em termos das combinações de alternativas consideradas menos desfavoráveis; 

 Tendo-se verificado alterações ao nível das conclusões do subcapítulo 8.14 do Tomo III do EIA (Análise 

Global de Alternativas), no que se refere às combinações de Soluções menos desfavoráveis, essas alterações 

deveriam ter-se reflectido na revisão do Capítulo 9. Conclusões, situação omissa no Aditamento. 

 

Tendo em conta os Critérios para a Fase de Conformidade em AIA, emanados pelo Gabinete do Senhor Secretário de 

Estado do Ambiente e disponíveis na página electrónica da APA, em particular o seguinte critério: 
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É declarada a desconformidade do EIA sempre que o aditamento determine alterações significativas do 

conteúdo do EIA e do próprio projecto incompatível com a consistência do EIA, ou que dificultem a 

avaliação do EIA ou a consulta pública. 

 

a CA considerou que as alterações acima enunciadas eram significativas e incompatíveis com a consistência do EIA, 

podendo vir a dificultar a avaliação do EIA ou a Consulta Pública, situação agravada tendo em conta o número de 

alternativas em análise. Neste contexto, a CA pronunciou-se pela desconformidade do Estudo de Impacte Ambiental 

relativo ao Lanço IC3 - Castelo Branco/Monfortinho. Após audiência prévia do proponente, efectuada ao abrigo do 

n.º 100 e seguintes do Código de Procedimento Administrativo, e tendo o proponente decidido não argumentar a 

decisão tomada, prescindindo do prazo legal disponível para a apresentação de alegações sobre a matéria, foi 

declarada a desconformidade do EIA em 12 de Abril de 2010. 

 

O EIA em análise surge no seguimento dos antecedentes referidos e constitui a reformulação do EIA apresentado no 

âmbito do procedimento de AIA n.º 2177. 

 

 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

4.1 Enquadramento Legal, Justificação e Objectivos do Projecto 

Conforme referido no EIA, o IC31 encontra-se previsto no Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 

182/2003, de 16 de Agosto, e insere-se na Rede Nacional Complementar, tendo como pontos extremos Castelo-

Branco (IP2/A23) e as Termas de Monfortinho. O IC31 apresenta uma tripla função: 

 

 Garantir as acessibilidades locais entre centros de nível concelhio e local, com destaque para Alcains, Escalos 

de Cima, Oledo, Idanha-a-Nova, Proença-a-Velha, Medelim, Idanha-a-Velha, Monsanto, Penha Garcia, 

Monfortinho e Termas de Monfortinho; 

 Permitir a ligação a Espanha, emergindo como mais uma ligação da aglomeração metropolitana de Lisboa a 

Madrid, e constituindo um eixo de internacionalização; 

 Constituir uma relação da Beira Interior Sul com os principais eixos urbanos do país, através da sua 

articulação com o IP2. 

 

Ainda segundo o EIA e no que se refere a esta última função do IC31, a Proposta Preliminar do Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Centro (PROT- Centro) (CCDRC, 2009) refere que o eixo interior do IP2 constitui um 

eixo importante de relação envolvendo Castelo-Branco, Covilhã/Fundão e Guarda – aglomerações, espaçadas e 

inseridas em territórios relativamente esvaziados, que coincidem com as principais concentrações industriais, de 

serviços e de ensino superior. Para além do IP5, que constitui uma ligação transversal entre Aveiro e a Guarda, com 

interesse nacional e ibérico, as ligações pelo IC6 e pelo IC31 constituem relações transversais importantes, embora 

com um potencial nacional e regional menor que a do IP5. 

 

O IC31 insere-se num território em perda demográfica e afastado de centralidades importantes para a coesão 

urbana. A rede de estradas que actualmente serve este eixo (as EN18 e 18-7, as EN desclassificadas 233, 239, 240, 

332 e 353 e as EM 557 e 560) não apresenta, nalgumas situações, condições adequadas de fluidez e segurança. 

 

A Proposta Preliminar do PROT- Centro, de Maio de 2009, indica para a NUTS III Beira Interior como uma das 

prioridades de consolidação e qualificação desta unidade territorial, ―o fecho das redes arteriais rodoviárias (IC31 e 

IC6), como forma de facilitar o desencravamento geográfico, melhorar as ligações nacionais entre as principais 

cidades e pólos económicos, e as ligações inter-regionais e transfronteiriças‖. 
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O EIA refere também que no quadro de normas orientadoras da Proposta Preliminar do PROT- Centro para a unidade 

Beira Interior, relativamente às acessibilidades e mobilidade, o IC31 é referido na norma T51) nos seguintes termos: 

 

―O corredor estruturante do interior deve continuar a desempenhar funções de estruturação territorial 

da Beira Interior/Cova da Beira e, em particular, de apoio à consolidação do arco urbano do Centro 

Interior, desenvolvendo também o seu estatuto de eixo de internacionalização para os territórios a sul 

da Região Centro, com destaque para a área metropolitana de Lisboa. O suporte material deste 

corredor (...) deve ainda incluir uma ligação específica ao território espanhol a partir da Beira Interior 

Sul (IC31).‖ 

 

Quanto ao perfil do IC31, o EIA refere que, que no mesmo quadro e segundo a medida T52) ―A concretização da 

proposta de modelo territorial exige: (...) A construção do IC31 com perfil de auto-estrada (...).‖ 

 
 
4.2 Localização do Projecto e Áreas sensíveis 

Localização Administrativa do Projecto 
 
O projecto localiza-se na região Centro, no distrito de Castelo-Branco, atravessando os Concelhos e as freguesias 
indicadas no quadro 4.1: 
 

Quadro 4.1 – Localização Administrativa 

Concelho Freguesia 

Castelo Branco 

Alcains 

Escalos de Cima 

Lousa 

Idanha-a-Nova 

Idanha-a-Nova 

Idanha-a-Velha 

Medelim 

Monfortinho 

Monsanto 

Oledo 

Penha Garcia 

Proença-a-Velha 

 
O projecto desenvolve-se no sentido poente/nascente, iniciando-se a norte de Castelo-Branco, em Nó com o 

IP2/A23, e terminando a Sul das Termas de Monfortinho, em Nó com a EN40. 

 

Áreas Sensíveis 

Na acepção do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, são consideradas Áreas 

Sensíveis, designadamente as seguintes: 

 

 Áreas protegidas (classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, que estabelece o 

regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade). 

 Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial (classificados nos 

termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, actualizado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro, e pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho, que aprova o Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental). 

 Áreas Sensíveis em termos patrimoniais (nomeadamente as áreas de protecção dos monumentos nacionais e 

dos imóveis de interesse público, definidas nos termos do Decreto-Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro) 

Nenhuma destas situações ocorre na área abrangida pelos corredores em estudo. 
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A norte desta área situam-se os Sítios de Interesse Comunitário da Gardunha e da Malcata, a sul o Parque Natural e 

a Zona de Protecção Especial do Tejo Internacional, mas todos eles a vários quilómetros de distância do IC31. A 

parte final do projecto, numa extensão de cerca 8,5 km, intersecta a Área de Importância para as Aves (IBA) da 

Serra de Penha Garcia e Campina de Toulões. 

 

Toda a área em que se insere o projecto localiza-se no Geopark Naturtejo, o qual se insere na Rede Europeia de 

Geoparques e na Rede Global de Geoparques apoiada pela UNESCO e que abrange a totalidade dos municípios de 

Castelo-Branco e de Idanha-a-Nova, entre outros. Este Geoparque constitui uma área do Sistema Nacional de áreas 

Classificadas, ao abrigo da alínea f) do n.º 2 do artigo 27º, conjugado com o n.º 1 do artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 

142/2008, de 24 de Julho, que aprova o regime jurídico da conservação da natureza e biodiversidade.  

 

Na área em estudo ocorre também a Zona de Protecção (ZP) de Idanha-a-Velha (Decreto n.º 67/97 e DR n.º 30/97 

de 31-Dezembro). Ocorre ainda a ZEP do Castelo de Monsanto, em vigor (Diário do Governo, II Série, n.º 265/50, de 

14 Novembro). Nenhuma destas zonas é atravessada pelo projecto. 

 

Segundo o EIA, a única área sensível, em termos patrimoniais, atravessada pelos corredores em estudo é a Zona 

Especial de Protecção (ZEP) de Monsanto, a qual constitui uma proposta homologada por despacho do Ministro da 

Cultura e Coordenação Científica de 30-09-1983, mas que não tem, ainda, força jurídica. A ZEP do Castelo de 

Monsanto tem uma área muito mais reduzida e encontra-se totalmente abrangida pela proposta de ZEP de 

Monsanto. 

 

Ainda segundo o EIA não se prevê que haja impactes sobre a ZEP de Monsanto com a implantação do IC31, em 
qualquer das suas opções. Apenas o corredor de enquadramento da solução 5 se sobrepõe parcialmente à zona 
especial de protecção de Monsanto, mas a plataforma proposta para o IC31 nesse local inscreve-se a norte da 
EN239, que funciona como limite para essa zona de protecção, que não será, assim, afectada, nem na fase de 
construção nem na fase de exploração da via, no caso de vir a ser seleccionada esta proposta de traçado.  
 
No Anexo I apresenta-se figura ilustrativa das áreas sensíveis existentes na envolvente do projecto. 
 
 
4.3 Condicionantes Territoriais 

De acordo com o EIA, na área de implantação do projecto e na faixa envolvente estão presentes  algumas áreas de 
uso condicionado, para além de servidões e restrições de utilidade pública, destacando-se: 
 

 Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 Povoamentos e exemplares de sobreiro e azinheira; 

 Olival 

 Domínio Público Hídrico; 

 Servidão do aeródromo de Monfortinho; 

 Servidão associada ao gasoduto Portalegre-Guarda; 

 Servidões associadas a infra-estruturas de energia e de telecomunicações,  

 Servidões associadas a infra-estruturas de abastecimento e saneamento público 

 Servidões associadas à rede rodoviária (destacando-se as associadas ao IP2/A23, a EN18 e 18-7 e as 

EN233,239,240 332 e 353 (desclassificadas da rede nacional) e ainda as EM557 e a 560.) 

 Servidões associadas ao domínio público ferroviária (linha férrea da Beira Baixa) 
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4.4 Caracterização Sumária do Projecto 

O Lanço do IC31- Castelo Branco/Monfortinho, em análise, desenvolve-se no sentido Poente/Nascente, iniciando-se 

a Norte de Castelo Branco, em Nó com o IP2/A23, e terminando a sul das Termas de Monfortinho, em Nó com a EN 

240. A extensão aproximada deste lanço é da ordem dos 55 km. 

 

O Estudo Prévio contemplou onze soluções de traçado, uma delas, global (Solução 1) e as restantes parciais 

(Soluções 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6 e 7). Estas soluções encontram-se assinaladas no esboço corográfico, 

apresentado no Anexo I. 

 

Secção entre o IP 2 (km 0+000 da Solução 1) e o km 12+500 (Solução 1) 

Entre o Nó com o IP 2 (Nó 1) (para o qual existem várias hipóteses de localização) e o km 12+500, após o Nó com a 

EN 233, designado por Nó 4, existem duas soluções principais de traçado, as Solução 1 e Solução 1B. 

 

O traçado da Solução 1 desenvolve-se a norte da povoação de Alcains e transpõe, aproximadamente ao km 4+400, 

a Linha da Beira Baixa, ao km 109 desta ferrovia, após o que inflecte novamente para Nordeste, transpondo a EN 18-

7, cerca do km 7+100. A ligação do IC31 a esta estrada nacional é realizada através de um Nó em semi-trevo (Nó 3 

S1), que garante a acessibilidade a Escalos de Cima e Lousa. Entre a EN 18-7 e a EN 233, o traçado da Solução 1 

continua a desenvolver-se com a direcção Nordeste, inflectindo para Este cerca do km 10+700 e a partir da ligação à 

EN 233, realizada através de um Nó em semi-trevo (Nó 4S1), que garante igualmente a acessibilidade a Lousa. Este 

troço da Solução 1 desenvolve-se a norte das povoações de Escalos de Cima e Lousa. Do ponto de vista orográfico, 

até ao km 10+700, o traçado da Solução 1 atravessa uma zona planáltica onde se individualizam pontualmente 

alguns relevos pouco expressivos. O sistema hidrológico nesta zona é constituído por uma rede densa de linhas de 

água, apesar de não se apresentarem como cursos de água principais. Este escoamento superficial está relacionado 

com a morfologia da zona, litologia existente e coberto vegetal. Entre os km 4+000 e 7+000, a norte da Solução 1, 

observam-se algumas albufeiras de rega, incluídas numa zona marcadamente rural. 

 

O traçado da Solução 1B inicia-se com a ligação ao IP 2, através do Nó 1S1B, em Casal da Fonte Chã, a cerca de 3 

km a norte de Alcains. O traçado desenvolve-se para Este, transpondo a Linha da Beira Baixa, cerca do km 1+800 

até à intersecção com a EN18-7, com a qual estabelece ligação através do Nó 3S1B, ao km 5+700. Após este Nó, o 

traçado desenvolve-se para Nordeste, intersectando a EN233, com a qual estabelece ligação através do Nó 4S1B, do 

tipo semi-trevo. Esta solução, com uma extensão aproximada de 10,9 km, termina ao km 13+750 da Solução 1. À 

semelhança do que acontece com a Solução 1, em termos orográficos, esta solução desenvolve-se, praticamente ao 

longo de todo o traçado, em zonas de cotas constantes ou com poucas variações. 

 

Secção entre o km 12+500 (Solução 1) e  a EM 557   

 

Nesta secção estudaram-se duas soluções de traçado: Solução 1 e Solução 2.  

 

A Solução 1, a partir do km 13+000 e após a transposição em viaduto (viaduto 2S1) da ribeira de Alpreade, inflecte 

para Nordeste, transpondo desniveladamente a EN353, a cerca do km 15+000, efectuando a ligação a esta via 

através de um Nó em semi-trevo (Nó 5S1), o qual garante a acessibilidade a Oledo e a Idanha-a-Nova. 

Seguidamente inflecte para Este cerca do km 16+000 desenvolvendo-se a norte da povoação de Oledo e a sul da 

elevação da Torrinha. A Solução 1 desenvolve-se com a direcção preferencial Este, até cerca do km 20+000, onde 

inflecte para Nordeste, efectuando a ligação à EM557 através de um Nó do tipo diamante (Nó 6S1), cerca do 

km 22+600. 

 

A Solução 2 inicia-se ao km 12+500 da Solução 1 desenvolvendo-se com a direcção preferencial Este até à 

transposição da EN353 a cerca do km 18+000. A ligação a esta estrada nacional é efectuada a Sul de Oledo, através 

do Nó 5S2, o qual garante a acessibilidade àquela localidade e a Idanha-a-Nova. Após transpor desniveladamente a 

EN 353, o traçado da Solução 2 inflecte para Nordeste, desenvolvendo-se com esta direcção preferencial até ao 

km 22+494, onde efectua a ligação à Solução 1, ao km 21+785 desta solução. A Solução 2 transpõe, ao km 13+000 
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e em viaduto (viaduto 1S2), a ribeira de Alpreade, desenvolvendo-se numa zona com um relevo mais acentuado que 

a Solução 1. A Solução 2 apresenta uma extensão de 9994 metros.  

 

Secção entre a EM557 e a EN240 (Nó 10 - Final do Traçado) 

 

Após a transposição da EM557, estudaram-se dois corredores distintos para o traçado do IC31: 

 

 Corredor Sul: desenvolve-se a sul de Monsanto, totalmente em variante, tendo-se estudado a solução 1 e como 

variantes locais desta as soluções 1C, 3, 4. Salienta-se, no entanto, que entre o km 28+000 e 39+000, existem 

somente duas soluções de traçado - Solução 1 e Solução 1C. As Soluções 6 e 7 permitem a ligação do Corredor 

Sul para o Corredor Norte. 

 

 Corredor Norte: desenvolve-se a Norte de Monsanto e visa o aproveitamento, sempre que possível, da actual 

EN 239. Neste corredor foi estudada a Solução 5, que no seu trecho inicial tem como variante a Solução 5.1. 

Através das soluções de traçado estudadas neste corredor é estabelecida, de uma forma mais directa e com 

maior proximidade, a ligação às povoações de Proença-a-Velha, Medelim, Monsanto e Penha Garcia. 

 

Corredor Sul 

 

A Solução 1, após a transposição da EM 557 ao km 22+598 e a ligação a esta estrada através de um Nó em 

diamante (Nó 6S1), apresenta um traçado um pouco sinuoso, efectuando em viaduto (viaduto 3S1) a transposição 

de um afluente da ribeira das Taliscas, ao km 23+500, e a transposição da ribeira das Taliscas ao km 25+000, 

através do viaduto V 4S1. Desta forma, o traçado da Solução 1 inflecte para Este a cerca do km 23+500, para 

Nordeste ao km 25+000 e novamente para Este ao km 28+000, prosseguindo aproximadamente com esta última 

direcção até cerca do km 32+000. A Solução 1 transpõe a EN332 ao km 31+200 e a ribeira de Rio de Moinhos ao 

km 31+400, através do viaduto V5S1. A ligação a esta estrada nacional é feita através de um Nó em trompete (Nó 

7S1), o qual garante a acessibilidade a Medelim e Idanha-a-Velha. Ao km 32+500 o traçado da Solução 1 inflecte 

para Nordeste, desenvolvendo-se, aproximadamente a partir do km 33+000, em zonas de relevo pouco acentuado, 

contrariamente ao troço anterior (entre o km 23+000 e 33+000), onde sobressaem alguns acidentes topográficos 

mais expressivos, apresentando-se, no entanto, o traçado bem inserido no terreno, não se registando alterações 

geomorfológicas muito significativas. O atravessamento de formas mais acentuadas de relevo, associadas ao vale da 

ribeira das Taliscas, obrigam à introdução de um viaduto (viaduto 4S1) para transposição da ribeira, evitando-se 

escavações e aterros muito significativos. O traçado da Solução 1 desenvolve-se, na generalidade, em áreas de 

características rurais onde predominam os terrenos com utilização agrícola e baldio. O traçado da Solução 1 inflecte 

para Sudeste aproximadamente ao km 40+000, desenvolvendo-se com essa direcção preferencial aproximada até 

cerca do km 53+000, onde inflecte para Este, continuando com essa direcção até ao km 55+000, onde volta a 

inflectir para Nordeste, de modo a possibilitar a futura ligação a Espanha. A ligação do IC31 à EN 239, nas 

proximidades de Penha Garcia, é garantida através de um Nó em trompete (Nó 8S1), situado ao km 40+786 da 

Solução 1, o qual articula com uma via municipal de acesso a Nossa Senhora da Azenha, que será restabelecida e 

melhorada, e a qual garante a ligação à EN239. Esta ligação poderá ser efectuada através de uma rotunda. Através 

deste Nó (Nó 8S1) é garantida a acessibilidade às povoações de Penha Garcia, Eugénia e Monsanto. A Solução 1 

desenvolve-se a sul de Penha Garcia, e nas proximidades da EN239 quase paralelamente a esta estrada nacional, 

entre os km 46+000 e 51+000. A acessibilidade a Monfortinho é garantida através de um nó em trompete (Nó 9S1), 

situado ao km 50+067, o qual se articula com a EN 239 através de uma rotunda. A partir do Nó 9 o traçado da 

Solução 1 afasta-se da EN239 inflectindo para Sudeste, prosseguindo nesta direcção até cerca do km 53+000, 

efectuando o atravessamento de formas mais acentuadas de relevo. Do ponto de vista orográfico, neste último troço 

da Solução 1, sobressaem alguns acidentes topográficos mais expressivos, nomeadamente a Serra Gorda e o Monte 

Pedras Ninhas, encontrando-se o traçado encaixado entre estes. A zona final do traçado da Solução 1, entre o 

km 53+000 e 55+500 (fim da Solução 1), desenvolve-se a sul de Monfortinho, atravessando uma zona de relevo 

pouco acentuado, terminando após o nó com a EN240, a sul das Termas de Monfortinho. A ligação à EN 240 é 

efectuada ao km 55+321, através de um nó em trompete (Nó 10S1), garantindo-se, assim, a articulação com esta 

estrada nacional e o acesso sul a Monfortinho. Após o km 55+500, final da Solução 1 e do presente projecto, está 
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prevista a futura ligação a Espanha, com recurso a um traçado que se continuará a desenvolver para Sudeste, até à 

transposição da fronteira, no rio Erges. A Solução 1, apresenta uma extensão total de 55 500 metros. 

 

A Solução 1C surge como alternativa parcial à Solução 1, na transposição da EN332 e da ribeira de Rio de Moinhos, 

através do Viaduto 5S1C, com uma extensão inferior à do viaduto equivalente da Solução 1, Viaduto 5S1. Esta 

solução desenvolve-se entre o km 27+250 e o km 33+082 da Solução 1, a norte desta Solução, com uma extensão 

total de cerca de 5 832 m. Tal como a Solução 1, esta alternativa contempla uma ligação à EN332, através de um nó 

do tipo trompete, Nó 7S1C, ao km 30+680. 

 

A Solução 3 inicia-se ao km 22+750 da Solução 1, desenvolvendo-se com a direcção preferencial Nordeste. Após a 

transposição da ribeira das Taliscas, em viaduto (Viaduto 4S3), a inflecte para este, ligando, ao km 28+004, à 

Solução 1 (km 28+000). Constitui entre o km 22+750 e o km 28+000 da Solução 1, uma alternativa a essa solução, 

apresentando uma extensão total de 5 254 metros, praticamente a mesma extensão da Solução 1 neste trecho. Na 

Solução 3, a transposição da ribeira das Taliscas é efectuada por um viaduto (Viaduto 4S3) com maior extensão que 

o viaduto equivalente da Solução 1 (Viaduto 4S1). 

 

A Solução 4 inicia-se ao km 21+750 da Solução 1, desenvolvendo-se com a direcção preferencial Nordeste e 

transpondo a EM 557 ao km 22+576. A ligação a esta estrada municipal é efectuada através de um nó em diamante 

(Nó 6S4), o qual apresenta as mesmas características que o Nó 6S1 da Solução 1, apesar da intersecção com a 

referida estrada municipal se realizar ligeiramente mais a Sul. Esta solução desenvolve-se entre o km 21+750 e 

25+750 da Solução 1, apresentando uma extensão total de 3 708 metros, cerca de mais 292 m que a Solução 1. A 

Solução 4 apresenta-se mais favorável tecnicamente que a Solução 1, quer em termos de traçado quer em termos da 

orografia atravessada. 

 
A Solução 6 diverge da Solução 1 cerca do km 38+120 e liga à Solução 5 (Corredor Norte) aproximadamente ao 

km 45+750 desta solução. Através desta articulação com a Solução 5, a Solução 6 surge como uma hipótese de 

aproveitamento da actual EN 239, a partir da sua beneficiação e alargamento, apresentando um traçado comum à 

Solução 5, como já referido, a partir de cerca do km 47+000, até cerca do km 53+500 desta solução. Assim, a 

Solução 6 termina ao km 43+807, o qual corresponde ao km 45+750 da Solução 5 e apresenta uma extensão de 

5 687 metros. A Solução 6 articula-se com a rede viária existente através do Nó 8S6, do tipo semi-trevo, que garante 

a ligação à EN 239, através de uma estrada municipal. Esta solução apresenta a desvantagem de aumentar o 

afastamento entre os Nós 7 e 8. 

 

A Solução 7, tal como a Solução 6, permite o aproveitamento parcial da EN 239, uma vez que estabelece a ligação 

entre o km 45+750 da Solução 1 e o km 49+750 da Solução 5, solução esta que se desenvolve sobre a actual 

plataforma da EN 239, durante cerca de 3 750 m, para além deste ponto. Esta solução termina ao km 47+309, 

apresentando, deste modo, uma extensão de 1559 m. 

 

Corredor Norte 

 

A Solução 5 foi desenvolvida tendo por objectivo a ligação à EN 239, entre Proença-a-Velha e Medelim, 

considerando o aproveitamento desta estrada nacional, sempre que possível, tendo em vista a sua beneficiação e 

alargamento. Esta solução diverge da Solução 1 ao km 22+750 (Nó 6S1), sendo que, na realidade, o cálculo da 

Solução 5 apenas tem início ao km 23+750 da Solução 3, dado que o traçado, no primeiro quilómetro, é comum a 

estas duas soluções. Após o seu início, o traçado desenvolve-se com a direcção Nordeste, aproximando-se da EN 239 

cerca do km 28+000, após o que inflecte para Este. A cerca do km 26+000, a Solução 5 transpõe a ribeira das 

Taliscas através de um viaduto (Viaduto 4S5) com uma extensão aproximada de 325 m. Até cerca do km 32+000, o 

traçado da Solução 5 apresenta boas características, desenvolvendo-se em variante, entre o km 28+000 e 32+000, a 

sul de Medelim. Ao km 30+450, o IC 31 articula-se com a EM 332, através de um nó em diamante (Nó 7S5), 

localizado a sul de Medelim, que garante a acessibilidade a esta localidade e a ligação à EN 239. A partir do 

km 32+000, o traçado da Solução 5 sobrepõe-se à actual EN 239. Entre o km 36+200 e 38+800, o traçado da 

Solução 5 desenvolve-se novamente em variante, garantindo-se desta forma, por um lado, o afastamento da zona 

urbana de Eugénia e, por outro, uma melhor acessibilidade à localidade de Monsanto, com melhores condições de 
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circulação e segurança, sendo esta uma das grandes vantagens da Solução 5. A acessibilidade às localidades 

nomeadamente de Monsanto, Eugénia, Relva, Sidral será garantida através de um nó do tipo trompete, Nó 8 S5, que 

efectua ligação à EN 239, a norte de Eugénia. Entre o km 38+800 e 43+000 o traçado da Solução 5 sobrepõe-se 

novamente à actual EN 239, após o que se desenvolve em variante e a sul da localidade de Penha Garcia. A 

acessibilidade a esta localidade é garantida a partir do Nó 9S5, do tipo trompete, situado no início da variante a 

Penha Garcia, e do Nó 10S5 (do tipo trompete incompleto) situado à saída da referida variante. O traçado da Solução 

5 sobrepõe-se novamente à EN 239, entre os km 47+200 e 53+500, após o que diverge desta estrada nacional 

inflectindo para Sudeste, terminando ao km 54+250 da Solução 1. A acessibilidade a Monfortinho é garantida através 

do Nó 11S5 (do tipo trompete incompleto), situado a oeste desta localidade. Está prevista a vedação marginal de 

toda a via, pelo que a Solução 5 integra, para além dos nós de ligação referidos anteriormente (Nó 7S5, Nó 8S5, Nó 

9S5, Nó 10S5 e Nó 11S5), uma rede de caminhos paralelos e restabelecimentos que garantem a acessibilidade às 

propriedades situadas ao longo da actual EN 239. Desta forma, foram previstas igualmente diversas passagens 

agrícolas, passagens inferiores e passagens superiores ao longo da estrada existente. Assim, nesta solução de 

traçado para o IC 31, em que se prevê o aproveitamento de uma estrada já existente, previram-se no troço 

correspondente cinco nós de ligação. A Solução 5 apresenta uma extensão de 33 128 metros, a qual, associada à 

Solução 1, leva a uma extensão total do empreendimento de aproximadamente 58 100 metros. 

 

A Solução 5.1 surge como alternativa parcial à Solução 5, para ligação da Solução 1 à EN 239. Esta solução 

desenvolve-se entre o km 21+800 da Solução 1 e o km 28+500 da Solução 5. A Solução 5.1 apresenta melhores 

características do que a Solução 5, em termos de traçado, em perfil longitudinal, dado a zona atravessada apresentar 

melhores características orográficas. A transposição da ribeira das Taliscas é efectuada através de um viaduto 

(Viaduto 4S5.1) com cerca de 325 m de extensão, aproximadamente 135 metros mais extenso do que o viaduto 

previsto para a Solução 1. O traçado da Solução 5.1 aproxima-se mais de Proença-a-Velha, sendo a acessibilidade a 

esta localidade garantida a Sul pelo Nó 6S5.1 (nó tipo diamante) e a Este pelo Nó 7S5.1 (nó do tipo diamante). Esta 

solução de traçado para o IC 31 apresenta mais um nó de ligação à rede viária existente (Nó 7S5.1) do que a 

Solução 5, o qual garante a acessibilidade a Proença-a-Velha no sentido Este/Oeste. 

 

A Solução 5.1 apresenta-se tecnicamente mais vantajosa do que a Solução 5, como solução definitiva para o IC31, 

por um lado dada a sua melhor integração na orografia da zona e melhores características de traçado e, por outro, a 

sua maior proximidade ao núcleo urbano de Proença-a-Velha e à EN 239. O Nó de ligação à EM 557 (Nó 6S5.1) do 

tipo diamante, localiza-se ao km 22+967 da Solução 5.1 e mais a norte que o nó correspondente, nas Soluções 1 e 

4. A Solução 5.1 apresenta, comparativamente à Solução 5, a desvantagem de aumentar globalmente a extensão do 

traçado do IC 31 em cerca de 200 metros. 

 

Segundo o EIA, muitas das soluções acima referidas foram desenvolvidas para dar resposta a condicionantes 

ambientais e de ordenamento do território, embora respondam igualmente a condicionantes técnicas e de projecto. 

 

Partindo das soluções designadas por 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6 e 7, acima descritas, o EIA procedeu à 

subdivisão das soluções 1, 3 e 5 em trechos, de forma a permitir a combinação entre as soluções, resultando num 

total de 120 combinações de alternativas de traçado possíveis, sendo que a mais extensa tem 59.002 km e a mais 

curta 52.650 km.  

 

No quadro 4.3 indica-se a localização e a extensão de cada solução, bem como das subdivisões das soluções 1, 3 e 

5. 
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Quadro 4.2 – Localização e extensão das soluções e subdivisões 

Solução Subdivisão Localização Extensão (km) 

1 

1.1. km 0 a 2+250 2.250 

1.2. km 2+250 a 12+250 10.250 

1.3. km 12+250 a 21+800 9.300 

1.4. km 21+800 a 22+750 0.950 

1.5. km 22+750 a 25+750 3.000 

1.6. km 25+750 a 27+750 2.000 

1.7. km 27+750 a 33+100 5.350 

1.8. km 33+100 a 38+120 5.020 

1.9. km 38+120 a 45+750 7.630 

1.10. km 45+750 a 54+250 8.500 

1.11. km 54+250 a 55+500 1.250 

1A 1A 
Situa-se a norte da Sol. 1 e é alternativa a esta. Tem início a 
norte da Sol.1 e termina ao km 2+200, ao interceptar a Sol.1. 

1.988 

1B 1B 
Tem início na A23, cerca de 3 km a norte de Alcains. Com 
orientação Oeste-Este, termina ao interceptar a Sol. 1 ao km 
13+750. É alternativa às Sol. 1 e 1A. 

9.650 

1C 1C 
Situa-se no Corredor Sul e é alternativa parcial à Sol. 1. 
Desenvolve-se entre o km 27+250 e o km 33+082 da Sol. 1. 

5.832 

2 2 
Tem início ao km 12+500 da Sol. 1. Desenvolve-se a sul de Oledo 
onde cruza a EN 353. Termina ao km 21+785 ao interceptar a 
Sol.1. 

9.994 

3 
3.1 Km 22+750 a 23+750 1.000 

3.2 Km 23+750 a 28+000 4.250 

4 4 Desenvolve-se entre o km 21+750 e 25+750 da Sol. 1. 3.708 

5 

5a km 23+750 a 28+500 4.750 

5b km 28+500 a 45+750 17.250 

5c km 45+750 a 49+750 4.000 

5d km 49+750 a 56+878 7.128 

5.1 5.1 
É alternativa à Sol. 5 na ligação à EN 239. Desenvolve-se entre o 
km 21+800 da Sol. 1 e o km 28+500 da Sol. 5. 

6.880 

6 6 
Faz parte do corredor Sul, permitindo a sua ligação ao Corredor 
Norte. Tem início ao km 38+120 da Sol.1 e liga à Sol. 5 (Corredor 
Norte), cerca do km 45+750 desta solução. 

5.687 

7 7 
Faz parte do corredor Sul, permitindo a sua ligação ao Corredor 
Norte. Tem início ao km 45+750 da Sol. 1 e termina ao km 
49+750 da Sol. 5. 

1.559 

 

 

Por outro lado, dado que existem, para além do início e do fim do lanço Castelo Branco/Monfortinho, dois pontos 

comuns a todas as alternativas, o lanço foi dividido em três troços - Poente (P), Central (C) e Nascente (N), como se 

pode ver na figura 4.1. 

 

Assim, a combinação das soluções e subdivisões resultou num conjunto de soluções alternativas estruturadas pelos 

três troços referidos, verificando-se que: 

 

 No troço Poente - secção entre o IP2 (km 0+000) e o Km 12+500 - desenvolvem-se três alternativas: P1 a P3 

 No troço Central - secção entre o km 12+500) e a EM557 (Nó 6) - desenvolvem-se duas alternativas: C1 e C2  

 No troço Nascente - secção entre o IP2 (km 0+000) e o final - desenvolvem-se vinte alternativas – N1 a N20 
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Figura 4.1 – Representação esquemática das soluções e subdivisões 

 
Fonte: EIA, Ecossistema, Abril 2010 

 

As alternativas resultantes da combinação das subdivisões encontram-se identificadas no quadro 4.3. 

 

Quadro 4.3 - Alternativas resultantes da combinação das subdivisões. 

Troço Alternativa Combinação de subdivisões Extensão total (km) 

P - Poente 

P1 1.1 + 1.2 12,500 

P2 1A + 1.2 12,238 

P3 1B 9,650 

C - Central 
C1 1.3 9,300 

C2 2 9,994 

N - Nascente 

N1 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 33,700 

N2 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 6 + 5c + 5d + 1.11 34,385 

N3 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 7 + 5d + 1.11 33,887 

N4 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1C + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 34,182 

N5 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1C + 1.8 + 6 + 5c + 5d + 1.11 34,867 

N6 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1C + 1.8 + 1.9 + 7 + 5d + 1.11 34,369 

N7 1.4 + 3.1 + 3.2 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 33,950 

N8 1.4 + 3.1 + 3.2 + 1.7 + 1.8 + 6 + 5c + 5d + 1.11 34,635 

N9 1.4 + 3.1 + 3.2 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 7 + 5d + 1.11 34,137 

N10 1.4 + 3.1 + 3.2 + 1C + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 34,432 

N11 1.4 + 3.1 + 3.2 + 1C + 1.8 + 6 + 5c + 5d + 1.11 35,117 

N12 1.4 +3.1 + 3.2 + 1C + 1.8 + 1.9 + 7 + 5d + 1.11 34,619 

N13 1.4 + 3.1 + 5a + 5b + 5c + 5d + 1.11 36,328 

N14 1.4 + 4 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 34,408 

N15 1.4 + 4 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 6 + 5c + 5d + 1.11 35,093 

N16 1.4 + 4 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 7 + 5d + 1.11 34,595 

N17 1.4 + 4 + 1.6 + 1C + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 34,890 

N18 1.4 + 4 + 1.6 + 1C + 1.8 + 6 + 5c + 5d + 1.11 35,575 

N19 1.4 + 4 + 1.6 + 1C + 1.8 + 1.9 + 7 + 5d + 1.11 35,077 

N20 5.1 + 5b + 5c + 5d + 1.11 36,508 

Fonte: EIA, Ecossistema, Abril 2010 

 

As vinte alternativas do troço Nascente podem-se agrupar em dois grandes conjuntos: as que se desenvolvem por 

um corredor a Norte de Monsanto, sobrepondo-se parcialmente à EN239 no trecho entre Medelim e as Termas de 



   Parecer da Comissão de Avaliação 

Janeiro 2011 

 
 

IC31- Castelo Branco/Monfortinho – Estudo Prévio 

Proc. AIA N.º 2264 Pág. 14 

Monfortinho (N13 e N20) e as que se desenvolvem por um corredor a Sul de Monsanto, passando próximo da 

Localidade de Idanha-a-Velha (Alternativas N1 a N12 e N14 a N19) 

 

Na análise de alternativas o EIA analisou separadamente os três troços, Poente, Central e Nascente, metodologia 

que também foi seguida neste parecer. 

 

Perfil transversal tipo 

O perfil transversal tipo adoptado é de 2x2 vias, ao longo de todo o traçado, em todas as soluções, sendo composto 

por duas faixas de rodagem, cada uma com 7,0 m de largura, correspondendo a duas vias com 3,50 m em cada 

sentido, separador central com 4,00 metros, bermas exteriores de 2,50 m e bermas interiores de 1,0 m. 

 

Velocidade Base 

A velocidade base considerada foi de 100 km/h. 

 

Ligações à rede viária envolvente 

As soluções apresentadas para a ligação do IC31 à rede viária existente são todas desniveladas, estando prevista a 

execução de Nós com as seguintes vias: IP2/A23, EN18, EN18-7, EN233, EN239, EN240, EN332, EN353 e EM557. 

 

Restabelecimentos 

Ao longo dos traçados em estudo são interceptadas diversas estradas nacionais (EN) e municipais (EM), bem como 

vários caminhos municipais (CM) e rurais (CR), além do IP2/A23, no início do traçado, e a Linha da Beira Baixa. Estas 

vias são restabelecidas através de passagens inferiores, superiores e agrícolas. As principais linhas de água são 

interceptadas em viaduto. 

 

Obras de arte  

Para além das obras de arte associadas aos Nós e aos restabelecimentos, as diversas soluções alternativas 

contemplam diversos viadutos, tal como indicado no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.4 – Viadutos  

Solução Subdivisão Viaduto Quilometragem Extensão (m) Linha de água transposta 

1 

1.1 - - - - 

1.2 V1S1 9+225 / 9+470 245 Afluente. rib.ª Vale do Freixo 

1.3 V2S1 12+945 / 13+125 180 Rib.ª de Alpreade 

1.4 - - - - 

1.5 
V3S1 23+425 / 23+595 170 Afluente da ribª das Taliscas 

V4S1 24+740 / 25+040 300 Rib.ª das Taliscas 

1.6 V5S1 31+200 / 31+900 700 Rib.ª de Rio de Moinhos 

1.7 V6S1 37+860 / 38+180 320 Rib.ª do Lagar 

1.8 V7S1 41+205 / 41+505 300 Rio Ponsul 

1.9 - - - - 

1.10 - - - - 

1.11 - - - - 

1A  - - - - 

1B  V2S1B 10+080 / 10+255 175 Rib.ª de Alpreade 

1C  V5S1C 31+230 / 31+570 340 Rib.ª de Rio de Moinhos 

2  V2S2 12+935 / 13+120 185 Rib.ª de Alpreade 

3 
3.1 - - - - 

3.2 V4S3 24+550 / 24+975 425 Rib.ª das Taliscas 
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Solução Subdivisão Viaduto Quilometragem Extensão (m) Linha de água transposta 

4 
 V3S4 23+700 / 24+000 300 Afluente da rib.ª das Taliscas 

 V4S4 24+450 / 24+680 230 Rib.ª das Taliscas 

5 

5a V4S5 25+720 / 25+900 180 Rib.ª das Taliscas 

5b V7S5 44+880 / 45+070 190 Rio Ponsul 

5c - - - - 

5d - - - - 

5.1  V4S5.1 26+225 / 26+390 165 Rib.ª das Taliscas 

6 
 V6S6 38+120 / 38+180 60 Rib.ª do Lagar 

 V7S6 42+940 / 43+130 190 Rio Ponsul 

7  - - - - 

Fonte: EIA, Ecossistema, Abril 2010 

 

Drenagem  

As principais linhas de água interceptadas pelo projecto são as ribeiras de Alpreade e de Oledo, o rio Torto, o ribeiro 

Mourisco, as ribeiras de Rio de Moinhos, Lagar (ou Amial) e Barroca da Figueira (ou da Figueira) e o rio Ponsul, na 

bacia hidrográfica do rio Ponsul, e o ribeiro das Poldras ou das Tapadas, na bacia hidrográfica do rio Erges. 

 

A drenagem transversal destina-se a restabelecer as linhas de água interceptadas pela plataforma da via. A quase 

totalidade das linhas de água, interceptadas pelas diferentes soluções de traçado, são restabelecidas através de 

passagens hidráulicas (PH), exceptuando-se a ribeira de Alpreade (Soluções 1 e 2), o rio Torto (Soluções 2), a ribeira 

de Oledo (Soluções 1, 2 e 5.1), o rio Torto (Solução 4), a ribeira do Lagar (Soluções 1 a 6), a ribeira da Figueira 

(Solução 1) e o rio Ponsul (soluções 1, 5 e 6), transpostos por pontões. 

 

Nos trechos onde se prevê a sobreposição da actual EN 239 (em parte da Solução 5) o projecto prevê a criação de 

novas passagens hidráulicas adequadas à largura dos novos aterros e de acordo com os critérios de 

dimensionamento hidráulico considerados para todo o projecto. Todas as restantes PH são projectadas de raiz, tendo 

sido dimensionadas para um caudal de cheia com período de retorno de 100 anos.  

 

A drenagem longitudinal será assegurada por um conjunto de dispositivos que visam evitar o acesso à zona da 

estrada de águas provenientes de terrenos limítrofes e escoar rapidamente a água precipitada na faixa de rodagem. 

 

Movimentos de Terras 

No Quadro 4.5 apresentam-se os movimentos de terras previstos envolvido nas diferentes soluções de traçado 

(incluindo as respectivas subdivisões) bem como o balanço dessas movimentações, salientando-se uma tendência 

global para a ocorrência de excesso de terras. 

 

Quadro 4.5 - Balanço de terras por solução de traçado (m3)  

Solução / Subdivisão Volume de escavações Volume de aterros Balanço (Esc – Ater) 

1.1 253 6 520 - 6 267 

1.2 676 212 1 170 831 - 494 619 

1.3 385 781 604 844 - 219 063 

1.4 95 195 7 105 88 090 

1.5 434 437 141 805 292 632 

1.6 182 176 278 353 - 96 177 

1.7 985 039 608 890 376 149 

1.8 718 912 333 064 385 848 

1.9 1 663 932 662 711 1 001 221 

1.10 1 046 133 1 002 684 43 449 

1.11 81 603 56 290 25 313 
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Solução / Subdivisão Volume de escavações Volume de aterros Balanço (Esc – Ater) 

1A 32 167 152 881 - 120 714 

1B 512 191 942 091 - 429 900 

1C 1 090 955 648 257 442 698 

2 1 847 918 1 040 856 807 062 

3.1 108 408 132 643 - 24 235 

3.2 761 430 384 104 377 326 

4 568 604 170 205 398 399 

5a 1 668 830 269 724 1 399 106 

5b 1 992 543 594 705 1 397 838 

5c 553 203 113 302 439 901 

5d 702 007 784 187 82 180 

5.1 1 170 000 230 604 939 396 

6 796 387 206 173 590 214 

7 396 619 33 510 363 109 

Fonte: EIA, Ecossistema, Abril 2010 

Tráfego  

Para efeitos do estudo de tráfego e segundo o EIA, foram analisadas duas soluções distintas de traçado, cujos 

resultados se apresentam, em termos de previsões e de desempenho expresso em termos de Nível de Serviço, e que 

correspondem na prática a agregações de um vasto conjunto de hipóteses de traçado que a EP considera em termos 

de Estudo Prévio. No entanto, considerou-se que, em termos de estudo de tráfego, estas hipóteses se poderiam 

agregar em dois corredores principais: 

 Solução de Traçado Norte: amarrando na A23 num novo nó a construir ao km 92, segue em direcção a Oledo 

em corredor paralelo à EN 353, e segue para Monfortinho deflectindo para Norte, pelo corredor da EN 239, 

servindo as localidades de Proença-a-Velha, Medelim, Monsanto e Penha Garcia. 

 Solução de Traçado Sul: partilha com a Solução Norte as amarrações nos extremos e os troços iniciais até 

Lousa, passando a sul de Oledo e mais próximo de Idanha-a-Velha, unindo-se novamente à Solução Norte a 

nascente de Penha Garcia.  

 

Apresentam-se nos quadros abaixo uma síntese dos resultados das previsões de tráfego para os anos de referência, 

para as duas soluções de traçado analisadas e para o cenário optimista de evolução da procura.  

 

Quadro 4.6 - Previsões de tráfego para a Solução de Traçado Norte – Cenário Optimista 

Secção 
 

Ano de Abertura Ano 30 

2013 2043 

TMDA % Pes TMDA % Pes 

Entre a A23 e a EN 18-7 a sul da Lardosa; 6643 18% 14938 17% 

Entre a EN18-7 a Sul da Lardosa, e a EN 223, a norte de 
Lousa; 

6182 18% 13932 17% 

Entre a EN 223, a Norte de Lousa, e a EN353, a oeste de 
Oledo; 

5741 19% 13012 18% 

Entre a EN353, a Oeste de Oledo, e o nó com a EN353-
1, a norte de Idanha-a-Nova; 

3909 25% 8761 24% 

Entre a EN353-1, a Norte de Idanha-a-Nova, e o Nó com 
a EN239, a sul de Proença-a-Velha; 

3671 26% 8195 26% 

Em paralelo à EN239, entre Proença-a-Velha e Medelim; 3380 30% 7572 29% 

Em paralelo à EN239, entre Medelim e Monsanto; 3448 32% 7750 31% 

Em paralelo à EN239, entre Monsanto e Penha Garcia; 3138 34% 7045 33% 

Em paralelo à EN239, entre Penha Garcia e Monfortinho; 2808 38% 6335 36% 

Entre Monfortinho e a fronteira com Espanha. 2638 40% 5946 38% 

Fonte: EIA, Ecossistema, Abril 2010 (adaptado) 
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Quadro 4.7 - Previsões de tráfego para a Solução de Traçado Sul – Cenário Optimista 

Secção 
Ano de Abertura Ano 30 

2013 2043 

Entre a A23 e a EN 18-7 a sul da Lardosa; TMDA % Pes TMDA % Pes 

Entre a EN18-7 a Sul da Lardosa, e a EN 223, a norte de Lousa; 7044 18% 15863 17% 

Entre a EN 223, a Norte de Lousa, e a EN353, a oeste de Oledo; 6695 18% 15120 17% 

Entre a EN353, a Oeste de Oledo, e a EM557, a sul de Proença-a-Velha; 6174 19% 14032 18% 

Entre a EM557, a Sul de Proença-a-Velha; e EN332,a norte de Idanha-a-
Velha;  

4230 25% 9514 24% 

Entre a EN332, a norte de Idanha-a-Velha, e a EN239, e Penha Garcia; 4105 26% 9204 25% 

Entre Penha Garcia e Monfortinho, paralela à EN239; 3362 33% 7560 32% 

Entre Monfortinho e a fronteira com Espanha. 3106 36% 7029 34% 

Entre a A23 e a EN 18-7 a sul da Lardosa; 2888 38% 6534 37% 

Fonte: EIA, Ecossistema, Abril 2010 (adaptado) 

Obras acessórias 

Está prevista a vedação de todo o lanço do IC31, assim como a iluminação apenas das rotundas e Nós. 
 
Programação temporal 

O desenvolvimento do Projecto de Execução do lanço Castelo Branco/Monfortinho do IC31 e a respectiva aprovação, 
incluindo a fase de pós-avaliação prevista no regime jurídico de AIA, tem uma duração estimada de um ano. A sua 
construção estima-se em dois a três anos. 

 

Projectos associados e complementares 

Como projecto complementar ao lanço do IC31 em estudo, o EIA identifica apenas o lanço seguinte do IC31, até à 
fronteira espanhola , denominado ―IC31 - Nó com a EN240 - Fronteira com Espanha‖, o qual podendo ou não incluir 
a obra de arte de travessia do rio Erges, conforme vier a ser acordado entre os Governos dos dois países, terá de se 
articular com o projecto de ligação rodoviária no território espanhol. Esse projecto, que se encontra em fase de 
Estudo Prévio, foi sujeito a AIA, encontrando-se em curso o correspondente Procedimento de AIA (N.º 2282). 
 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJECTO 

5.1 Clima 

De acordo com o EIA os potenciais impactes pelo projecto em estudo relacionam-se com o aumento da incidência de 

fenómenos de acumulação em áreas deprimidas, onde a presença dos aterros previstos contribua para dificultar o 

escoamento do ar frio.  

 

O EIA apenas identificou uma situação de potencial impacte micro climático, na fase de exploração e que 

corresponde à área localizada a montante (norte) do trecho em aterro compreendido entre o km 38+560 a 38+700 

da Solução 5b (140 m de extensão). Trata-se de uma área ocupada com culturas hortícolas de regadio e vinha, mas 

sem presença de habitações. 

 

O aterro previsto apresenta, neste trecho, uma altura máxima de 9,5 m face à cota do terreno natural. No entanto 

importa considerar que, neste local, o traçado se desenvolve sobre o aterro da actual EN 239, com cerca de 3,5 m de 

altura máxima. Assim, a implantação do projecto do IC31 representa um alteamento do aterro existente em cerca de 

6 m. O impacte foi considerado negativo de magnitude reduzida, pouco significativo. 

Face à ausência de impactes significativos, a CA considera o Clima como factor não diferenciador de Alternativas.  
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5.2 Geologia 

Caracterização da situação actual 

O traçado da rodovia localiza-se na bordadura sul da unidade geotectónica Zona Centro-Ibérica (ZCI), que integra o 

maciço antigo Ibérico ou Hespérico. Nesta região afloram, da base para o topo, a sucessão litoestratigráfica do 

Ediacariano terminal ao Câmbrico inferior, que consiste no Grupo das Beiras, que faz parte do Supergrupo Dúrico-

Beirão (Ex. Complexo Xisto-Grauváquico), as unidades miocénicas, constituídas por sedimentos continentais de 

natureza detrítica (depósitos de cobertura sedimentar) e os depósitos recentes alúvio-coluvionares e as cascalheiras 

de vertente. 

 

A unidade do Grupo das Beiras é constituída, na generalidade, por alternâncias de xistos e metagrauvaques, 

ocasionalmente com conglomerados fosfatados, que foram depositados em ambiente de águas profundas de 

natureza turbidítica. 

 

As unidades miocénicas são formadas, na generalidade por arcoses conglomeráticas e arenitos arcósicos, 

intercalados localmente de bancadas finas de argilitos vermelhos. Estas unidades foram depositadas em ambiente 

continental de natureza fluvial, eventualmente relacionados com um antigo curso de um rio (proto-Tejo). 

 

Os depósitos alúvio-coluvionares, de idade Quaternária, foram reconhecidos nas margens dos principais cursos de 

água. São constituídos, na generalidade, por materiais silto-arenosos a argilosos, no seio da qual se encontram 

elementos líticos de reduzida a média dimensão, por vezes com algum rolamento. Os depósitos de vertente 

correspondem a cascalheiras de quartzitos sem matriz. 

 

Os maciços graníticos que afloram na região são: a NE, o de Penamacor-Monsanto, de idade pré-varisca (Ordovícico 

inferior), e a SW, o de Castelo Branco, tardi-D3 varisco, datado do Carbónico médio (310 ± 1 Ma, U-Pb em zircão e 

monazite). O primeiro constitui um plutonito de orientação NW-SW caracterizado por granularidade fina a média, 

duas micas e, localmente, alteração bem marcada, evidente pela caulinização generalizada do maciço. O plutonito de 

Castelo Branco é caracterizado por apresentar zonamento inverso, isto é, o cento é constituído por granito 

moscovítico, sendo rodeado por granodiorito biotílico-moscovítico que passa ao granito porfiróide de duas micas e 

termina, nas partes mais externas, por granito moscovítico. A região é, ainda, cortada por filões felsíticos e 

subordinadamente máficos relacionados com os plutonitos anteriormente descritos. 

 

Do ponto de vista tectónico, a região foi afectada principalmente por deformação dúctil varisca, que se manifesta 

pela existência de dobras a várias escalas; apresentam-se, na generalidade, direcção NW-SE com clivagem de plano 

axial, xistenta e, localmente, de fractura. Contudo, pode ser ainda observada uma fase pré-varisca caracterizada por 

dobras em forma de caixa, de direcção NNE-SSW a ENE-WSW, sem clivagem de plano axial associada. A deformação 

frágil, tardi-varisca, localmente reactivada no Alpino ou Quaternário, é marcada preferencialmente pelas famílias de 

falhas de direcção NNE-SSW a NE-SW, N-S e ENE-WSW, e subordinadamente NW-SE e NNE-SSW. Destaca-se a falha 

inversa do Pônsul, de orientação NE-SW. 

 

Do ponto de vista geomorfológico, a região apresenta relevos relativamente aplanados, típicos das regiões 

planálticas. Sobressaem nesta superfície relevos residuais do tipo inselberg, nomeadamente os cabeços graníticos de 

Monsanto e Moreirinha, bem como a crista quartzítica de Penha Garcia. 

 

Em relação aos recursos geológicos, salienta-se a existência de antigas explorações mineiras actualmente 

abandonadas por falta de interesse económico, nomeadamente no antigo Campo Mineiro da Lardosa, no Vale de 

Capitão, no Campo Mineiro de Medelim, na Fonte de Monsarela e na Fonte do Casal Pelado, onde se chegou a 

explorar estanho e titânio. A região é rica em recursos geológicos de valor conservacionista, contudo, o geossítio 

mais próximo do traçado da IC-31, localiza-se a cerca de 2 km (Inselberg de Moreirinha). 

 

Em relação à sismicidade, a região integra a zona C do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas, 

Edifícios e Pontes (RSAEEP), onde são previsíveis intensidades sísmicas máximas de VI e VII, acelerações máximas 

entre 100 m/s2, velocidades máximas entre 10 e 12 m/s e deslocamentos máximos que podem variar entre 4 e 5 cm. 
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As estimativas das acelerações, velocidades e deslocamentos foram efectuadas para um período de retorno de 1000 

anos. Salienta-se ainda que o lanço do IC31 em estudo intersecta a falha potencialmente activa do Pônsul, que 

poderá gerar um sismo com magnitude máxima provável compreendida entre 6,75 e 7, 25, considerando um período 

de retorno de 9 000 a 30 000 anos, consoante a taxa de movimentação considerada de 0,1 mm/ano a 0,03 mm/ano. 

 

Do ponto de vista da estabilidade de taludes, é previsível a ocorrência de potenciais escorregamentos nos taludes de 

maior extensão e altura, em particular, nos constituídos por formações graníticas e metassedimentares, 

caracterizadas por um estado de alteração bastante evoluído e fortemente tectonizadas. 

 

Identificação, avaliação de impactes e análise comparativa de alternativas 

A identificação e a avaliação de Impactes Ambientais efectuada no EIA são de carácter generalista, mas adequadas à 

fase de projecto em questão, quer relativamente à fase de construção, quer à fase de exploração da referida rodovia. 

Destaca-se, em particular, os impactes do traçado da rodovia em áreas com potencial em recursos mineiros e na 

alteração da morfologia. 

 

 Áreas com potencial em recursos mineiros metálicos e conservacionistas 

No EIA do projecto referido em epígrafe está mencionado que na proximidade dos traçados não existem servidões 

mineiras, em vigor, para estudo ou exploração de depósitos minerais, o que corresponde à situação actual. Contudo, 

nos vários traçados propostos são conhecidas várias ocorrências minerais, designadamente: 

1)  no início do traçado, ao km 0+000 (Solução 1B), na zona do nó de ligação, existiram as concessões nº 2440 

(Fonte das Alminhas) e nº 2449 (Cabeça Pelada). Estas concessões estavam incluídas do antigo Campo 

Mineiro da Lardosa, onde ocorriam estanho e titânio, com teores em cassiterite da ordem dos 2,5 kg/m3 e 

mais rara ilmenite. Este couto mineiro produziu, entre 1938 e 1967, mais de 1.500 toneladas de 

concentrados de cassiterite e manteve-se vigente entre 1922 e 1978; 

2)  ao km 1+000 (Solução 1), junto ao nó de ligação, situava-se a concessão mineira nº 2200 (Vale de 

Capitão). Esta concessão tinha como ocorrência estanho e titânio; 

3)  entre os kms 31+500 e 33+500 (Solução 5) é intersectada a parte sudeste da ocorrência de estanho do 

antigo Campo Mineiro de Medelim, cujas concessões foram extintas em 1977; 

4)  ao km 35+000 (Solução 5), na zona de Monsarela, é conhecida a ocorrência de estanho de Fonte Monsarela 

que esteve concessionada até 1992; 

5) entre os kms 38+000 e 38+500 (Solução 5) é conhecida a ocorrência de estanho de Fonte do Casal Pelado 

que esteve igualmente concessionada até 1992. 

Apesar de todas as ocorrências acima mencionadas se encontrarem actualmente abandonadas por falta de interesse 

económico e de não se conhecerem as tonelagens ―in situ‖ ainda disponíveis, julga-se que tal informação deveria 

constar no estudo em epígrafe. 

 

A região é rica em recursos geológicos de valor conservacionista, contudo, os geossítios mais próximos dos traçados 

IC-31, localizam-se a cerca de 2 km (Inselberg de Moreirinha). 

 

 Alterações da morfologia do terreno 

Os impactes associados com a morfologia do terreno são gerados durante a fase de construção, tratando-se de 

impactes que, independentemente da sua maior ou menor magnitude, são irreversíveis. Os principais impactes 

geológicos estão relacionados com os seguintes aspectos: 

 

o Desmonte de formações geológicas; 

o Balanço global de terras e necessidade de obtenção de materiais de empréstimo; 

O EIA apresenta no Quadro 6.3.1 as estimativas dos volumes totais de escavações envolvidos nas diferentes Soluções 

de traçado em estudo (considerando as várias alternativas), bem como a magnitude e significado do impacte negativo 
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associado. De uma forma geral, os impactes são de magnitude reduzida a moderada e pouco significativos, havendo 

apenas a destacar impactes de magnitude elevada e significativos na solução1 (1.9 e 1.10) e nas soluções 1C, 2, 5a, 

5b e 5,1. 

 

Em termos de balanço global de terras verifica-se que a maior parte das Soluções em estudo são excedentárias, 

salientando-se uma tendência global para a ocorrência de excesso de terras, como se pode observar da análise do 

Quadro 4.5 apresentado neste parecer no capítulo 4.  

 

O impacte associado à necessidade de recorrer a terras de empréstimo é considerado pouco significativo, dado que se 

prevê que em causa estarão volumes reduzidos e desde que se recorra a explorações activas licenciadas para o 

efeito. 

 

Em relação à geomorfologia os principais impactes são os seguintes: 

 

 Impactes relacionados com eventuais fenómenos de instabilidade e erosão de taludes de escavação/aterro 

nas fases de construção e de exploração. Estes impactes são geralmente pouco significativos; 

 Impactes relacionados com a alteração da morfologia (criação de aterros e escavações e deposição de terras 

sobrantes). Neste caso o significado dos impactes varia, sobretudo, em função da sua magnitude, podendo 

ser pouco significativos, significativos ou muito significativos. 

No Quadro 0.1 do EIA são identificadas para as diferentes Soluções de traçado em estudo (considerando as 

alternativas definidas) as características do impacte associado às principais escavações na plena via. De uma forma 

geral os impactes identificados são de magnitude moderada, contudo, significativos, sendo de destacar impactes de 

magnitude elevada, mas muito significativos nas soluções que se identificam no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 – Localização dos impactes negativos muito significativos associados às escavações 

Solução / 
subdivisão 

Localização 
aproximada (km) 

Escavações > 10 m altura 
Magnitude 

do  
impacte 

Significado  
do impacte Ext. com alt. > 

10 m (m) 

Ext. com 
alt. > 

20 m (m) 

Alt. Max. 
aprox. (m) 

S1.7 30+450 a 30+880 430 110 23,5 Elevada 
Muito 

significativo 

S1.9 

42+820 43+670 850 - 16,5 Elevada 
Muito 

significativo 

45+280 a 45+750 470 - 20 Elevada 
Muito 

significativo 

S2 15+470 a 15+940 470 350 33 Elevada 
Muito 

significativo 

S4 24+090 a 24+220 230 20 20,5 Elevada 
Muito 

significativo 

S5 26+840 a 27+450 610 100 21,5 Elevada 
Muito 

significativo 

S51.1 26+460 a 26+990 530 90 23,5 Elevada 
Muito 

significativo 

 

O EIA identifica no Quadro 0.3 a localização, dimensões e características do impacte associados aos principais aterros 

na plena via. De uma forma geral, os impactes identificados são de magnitude moderada, mas significativa, sendo de 

destacar impactes de magnitude elevada, contudo, muito significativos nas soluções que se identificam no Quadro 

5.2. 
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Quadro 5.2 – Localização dos impactes negativos muito significativos associados aos aterros 

Solução / 
subdivisão 

Localização 
aproximada (km) 

Aterros > 10 m altura 
Magnitude 

do  
impacte 

Significado  
do impacte 

Ext. com 
alt. > 

10 m (m) 

Ext. com  
alt. > 20 m 

(m) 

Alt. Max. 
aprox. (m) 

S1.7 29+590 a 29+940 350 50 24,5 Elevada 
Muito 

significativo 

S1.10 50+300 a 50+530 230 20 22 Elevada 
Muito 

significativo 

S1C 

29+670 a 29+760 90 20 21,5 Elevada 
Muito 

significativo 

30+080 a 30+180 100 20 22 Elevada 
Muito 

significativo 

31+570 a 31+870 300 100 23 Elevada 
Muito 

significativo 

S4 23+270 a 23+380 110 30 20,5 Elevada 
Muito 

significativo 

 

 

Análise comparativa das Alternativas 

Em termos de análise comparativa das várias soluções em estudo, tem-se: 

 

No Troço Poente, a solução 1B (alternativa P3) é aquela que se apresenta como menos desfavorável, quando 

comparada com as soluções 1.1 + 1.2 (alternativa P1) e 1A (alternativa P2). De facto, do ponto de vista mineiro 

todas as soluções intersectam concessões mineiras abandonadas, sendo a solução 1B a que atravessa as referidas 

concessões em menor extensão e a solução 1A a que apresenta maior impacte. Por outro lado, a comparação relativa 

entre a solução 1B e soluções 1.1 + 1.2, no que diz respeito à movimentação de terras para aterros e dimensão 

(extensão e altura) dos taludes, indica que a solução 1B é a menos desfavorável, dado que envolve menor 

movimentação de terras e origina taludes de menor dimensão. 

 

No Troço Central, a solução 1.3 (alternativa C1) apresenta-se menos desfavorável do que a solução S2 (alternativa 

C2), dado que apresenta muito menor movimentação de terras para aterro e ausência de escavações. De facto, a 

solução S2 é caracterizada por escavações com magnitude de impacte moderada a elevada e impacte significativo a 

muito significativo, para além de aterros de magnitude de impacte moderado, mas significativo. 

 

Quanto ao Troço Nascente, verifica-se, em termos de análise comparativa, o seguinte: 

 Solução 1 (1.7) / Solução 1C 

Os factores mais significativos que estão em jogo neste traçado, do ponto de vista do factor ambiental geologia, 

são a dimensão dos taludes e a movimentação de terras para a formação de aterros. Em relação aos taludes, 

considera-se que a Solução 1 (1.7) gera mais impactos negativos, dado que a sua construção envolve maior 

dimensão de taludes, quer em extensão, quer em altura, relativamente à alternativa Solução 1C. Contudo, a 

movimentação de terras para a construção de aterros é maior na Solução 1C do que na solução alternativa. 

Quando se combina e tem em conta os dois factores acima mencionados, considera-se que a solução 1C é 

menos desfavorável, uma vez que a movimentação das terras nas escavações é mais significativa que nos 

aterros, para além dos taludes originados apresentarem uma dimensão média menor nesta solução. Assim, a 

Solução 1 (1.7) é a mais desfavorável. 
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 Solução 1 (1.5+1.6) / Solução 3 

A comparação entre estes dois traçados indica que a solução 1 (1.5+1.6) é a que gera impactos negativos 

menos significativos. De facto, a solução 3 apresenta maior movimentação de terras para a construção de 

aterros e maior extensão e altura média de taludes que a outra solução, sendo a mais desfavorável. 

 

 Solução 1 (1.5) / Solução 4 

A comparação entre estes dois traçados indica que a solução 1 (1.5) é a que gera impactos negativos menos 

significativos. De facto, a solução 4 apresenta maior movimentação de terras para a construção de aterros (a 

solução 1 (1.5) não origina aterros) e maior extensão e altura média que a solução 4. Esta última solução 

origina ainda taludes de altura superior a 20 m em cerca de 230m de extensão, sendo assim a mais 

desfavorável. 

 

 Solução 3 / Solução 4 

Estas duas soluções são muito similares relativamente à movimentação de terras para a construção de aterros e 

à dimensão dos taludes. Considera-se que a solução 4 gera impactos mais significativos porque a abertura do 

seu traçado origina taludes de altura superior a 20m numa extensão de 230m. Nestas circunstâncias é a mais 

desfavorável. 

 

 Solução 1 / Solução 5 

A solução 5 é considerada, do ponto de vista do descritor Geologia, com impacto significativo, já que o seu 

traçado afecta áreas com potencial em recursos geológicos não metálicos, nomeadamente entre os kms 

31+500 e 33+500 (ocorrência de estanho do antigo Campo Mineiro de Medelim) e kms 38+000 e 38+500 

(ocorrência de estanho de Fonte do Casal Pelado) e ao km 35+000 (ocorrência de estanho de Fonte 

Monsarela). Por outro lado, a análise comparativa da movimentação de terras para aterros e da dimensão 

(extensão e altura) dos taludes para os dois traçados, indica que a solução 1 gera menores impactos que a 

outra solução. De facto, a movimentação do volume de terras para aterros e a extensão e altura dos taludes 

são significativamente maiores na solução 1. A preferência pela solução 1 deve-se à intersecção do traçado da 

solução 5 por áreas potenciais em recursos mineiros, sendo assim esta última a mais desfavorável. 

 

 Solução 1 / Solução 5.1 + Solução 5 

Tal como na situação antecedente, a solução 1 é a seleccionada devido à intersecção da solução 5 por áreas 

com potencial em recursos mineiros não metálicos. Por outro lado, a comparação da movimentação de terras 

para aterros e da dimensão de taludes nos dois traçados gera mais impactos na solução 1, contudo inferiores 

ao traçado da solução 5. Contudo, a incorporação da solução 5.1 na solução 5 incrementa o impacte da 

movimentação de terras em aterros e a dimensão de taludes nesta solução, já que se origina mais escavações 

com taludes superiores a 20m e mais volumes de aterro. Considera-se, assim, que a solução 5.1 + solução 5 

será mais desfavorável. 

 

 Solução 5.1 / Solução 1.4+3.1+3.a 

A análise comparativa entre estas duas soluções indica que a solução 5.1 é a mais desfavorável. De facto, a 

comparação entre as duas soluções relativamente à formação de aterros é similar, isto é, moderada e 

significativa na magnitude impacte. Contudo, em relação à dimensão das escavações e ao volume de terras 

envolvido a solução 5.1 apresenta impactes bastante mais significativos que a solução 1.4+3.1+3.a. Assim, 

entre estas duas alternativas a solução 1.4+3.1+3.a é a menos desfavorável. 

 

Sintetizando, a análise comparativa das várias soluções propostas acima mencionadas conclui-se que a alternativa N2 

é a menos desfavorável para o troço nascente. De facto, a Solução 5.1 + Solução 5 apresenta impactes 

significativos, atendendo a que intersecta áreas com potencial em recursos mineiros não metálicos. Contudo, quando 

se utiliza como critério a formação de aterros com mais de 10m de altura a Solução 5.1 + Solução 5 é a menos 

desfavorável, dado que é menos extensa e com menor altura. 
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Se o critério for a extensão das escavações com mais de 10m de altura, a situação é similar à anterior, ou seja, 

Solução 5.1 + Solução 5 é a menos desfavorável. Contudo, a diferença entre as duas últimas alternativas é pouco 

significava.  

 

Em súmula, conclui-se que a alternativa N2 (1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 6 + 5c + 5d + 1.11) é a menos 

desfavorável para o troço nascente apesar da Solução 5.1 + Solução 5 apresentar vantagens, em particular, 

relativamente à menor dimensão dos aterros; esta é consequência do potencial em recursos mineiros não metálicos 

ser significativo no traçado da Solução 5.1 + Solução 5. 

 

Atendendo à conjugação dos factores parciais no âmbito do descritor ―Geologia‖ acima descriminados, verifica-se que 

a conjugação P3+C1+N2 é a que originará impactos negativos menos significativos, dado que a sua construção 

envolve menor dimensão dos taludes, quer em extensão, quer em altura, e menor movimentação de terras que as 

outras conjugações de soluções alternativas. Em oposição, as outras soluções combinatórias irão originar impactos 

negativos mais significativos, pois, haverá maior ripabilidade e irão se desenvolver/construir taludes de dimensões, 

por vezes, consideráveis. Por outro lado, o traçado seleccionado afecta áreas com menor potencial em recursos 

geológicos não metálicos. 

 

Assim, em relação ao descritor ―Geologia, que inclui Geomorfologia, Tectónica, Sismicidade e Recursos Minerais‖ o 

traçado P3+C1+N2 será a combinação que originará impactes negativos menos significativos.  

 

Medidas de minimização 

Na generalidade, consideram-se adequadas as medidas de minimização referidas no EIA. Contudo, 

independentemente do traçado escolhido, bem como das unidades geológicas afectadas e ripadas, deve-se ainda 

considerar: 

 a necessidade de todos os componentes da infra-estrutura rodoviária (pontes, viadutos, túneis, etc.) e, 
particularmente os taludes argilosos e arenosos, serem concebidos e dimensionados para acções sísmicas 
de acordo com o Regulamento de Segurança (o qual estipula um conjunto de normas de construção anti-
sísmica que devem ser adoptadas para o território nacional), de forma a evitar a sua instabilização. 

  A necessidade de nas zonas do traçado onde foram assinalados cartograficamente segmentos de falhas 
activas, o reforço da infra-estrutura rodoviária para que, se ocorrer ruptura superficial co-sísmica, as 
rodovias (principal e secundárias), não sejam deformadas. 

 

No Anexo III do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se considera 

fundamental para a minimização dos impactes identificados nos troços Poente e Central. 

 

 

5.3 Recursos Hídricos  

5.3.1 Descrição do projecto nos aspectos relevantes para o factor Recursos Hídricos 

 

No Troço Poente o traçado inicia-se no Nó com o IP2, para o qual existem várias hipóteses de localização, e o km 

12+500, após o nó com a EN 233. Este troço divide-se em três soluções:  

 

 Solução 1 (Solução 1.1 + 1.2) com 12,5 km de extensão, inicia-se com o nó com o IP2 em Alcains, 

atravessando ao km 4+400 a linha da Beira-Baixa. Ao km 7+100 a alternativa transpõe a EN 18-7. 

Seguidamente a alternativa inflecte para Este ao km 10+700. Esta alternativa desenvolve-se a norte das 

povoações de Escalos de Cima e Lousã. Este traçado intercepta uma rede densa de linhas de água, 

nenhuma delas se apresenta como um curso de água principal. Nesta alternativa está previsto a construção 

de dum viaduto sobre a ribeira do Vale do Freixo e a construção de 23 passagens hidráulicas. 

 Solução 1A, apresenta uma extensão de 2 km, iniciando-se na ligação com o IP2 através de um nó, a norte 

da alternativa 1, a cerca de 500m a norte da povoação de Alcains. Esta alternativa tem como principal 
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objectivo a separação do tráfego de longo curso (IC31 e A23) do tráfego local (EN352). Esta alternativa, irá 

ligar-se  à Solução 1 ao km 1+988. Neste pequeno percurso, estão previstas serem construídas 3 passagens 

hidráulicas. 

 Solução 1B, inicia-se com a ligação ao IP2 através de um nó em Casal de Fonte Chã, a cerca de 3km a norte 

da povoação de Alcains. Esta alternativa apresenta uma extensão de 11 km. Como na alternativa 1A, esta 

pretende ligar-se à Solução 1 ao km 13+750 desta. Na alternativa 1B prevêem-se 17 passagens hidráulicas 

e um viaduto sobre a ribeira de Alpeadre. 

 

Quadro 5.3 - Troço Poente – Viadutos e Passagens Hidráulicas 

Solução Comprimento (km) Nº de Passagens Hidráulicas Viadutos (m) 

Solução 1 (1.1 + 1.2) 12,5 23 1 (245m) 

Solução 1A 2 3 - 

Solução 1B 11 17 1 (175m) 

 

Para o Troço Central, entre o km 12+500 e a Estrada Municipal 557, o traçado apresenta duas soluções, a Solução 1 

e a Solução 2. 

 

 Solução 1, que se inicia logo após o viaduto da ribeira de Alpeadre, apresenta uma extensão de 8 km, ou 

seja, desde o km 13+000 até ao km 21+700. Esta solução é composta por 16 passagens hidráulicas e por 

um viaduto sobre a ribeira de Alpeadre. 

 Solução 2, que se inicia ao km 12+500, com um desenvolvimento Este, paralelamente à solução 1, mas 

mais para sul, e que termina ao km 22+494, com uma extensão de 10km. Esta Solução é composta por 16 

passagens hidráulicas e um viaduto sobre a ribeira de Alpeadre. 

 

Quadro 5.4 - Troço Central – Viadutos e Passagens Hidráulicas 

Solução Comprimento (km) Nº de Passagens Hidráulicas Viadutos (m) 

Solução 1( 1.3) 8 16 1 (180m) 

Solução 2 10 16 1 (185m) 

Para o Troço nascente, o traçado inicia-se ao km 22+500 e termina a sul das Termas de Monfortinho, no Nó com a 

EN 240. Neste troço, para além da Solução 1 (1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11), existem outras soluções de 

traçado: Solução 3, Solução 4, Solução 5, Solução 6 e Solução 7: 

 

 Solução 1 inicia-se ao km 22+598, com um comprimento de 33 km, sendo composta por 78 passagens 

hidráulicas e por 5 viadutos. Esta solução desenvolve-se, na generalidade em áreas de características rurais, 

onde predominam os terrenos com utilização agrícola e baldio. 

 Solução 1C apresenta-se como uma alternativa à solução 1 na transposição da EN 332, e inicia-se  ao km 

27+250 da solução 1 terminando no km 33+082 da mesma solução com um comprimento de 5,8 km. Esta 

solução localiza-se a norte da Solução 1, sendo composta por 9 passagens hidráulicas. 

 Solução 3 inicia-se ao km 22+750 da solução 1 e desenvolve-se com direcção Nordeste, terminando ao km 

28+004 da Solução 1, apresentando 5,2 km de extensão. Esta Solução apresenta uma menor interferência 

com a ribeira das Taliscas, apresentando 10 passagens hidráulicas e um viaduto sobre a ribeira das Taliscas.  

 Solução 4 inicia-se ao km 21+750 da Solução 1, desenvolvendo-se com uma direcção Nordeste, terminando 

ao km 25+750 da Solução 1. Esta solução apresenta um comprimento de 3,7 km e é composta por duas 

passagens hidráulicas e dois viadutos, sobre um afluente da ribeira das Taliscas e ribeira das Taliscas 

respectivamente. Esta solução foi tida em conta uma vez que apresenta um traçado menos sinuoso e menos 

extenso, um menor volume de escavações e tem uma menos interferência com a ribeira das Taliscas. 
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 Solução 5 diverge da Solução 1 ao km 22+750, com uma direcção Nordeste. Esta solução transpõe a ribeira 

das Taliscas ao km 26+000 por meio de um viaduto com uma extensão de 325m. Esta solução apresenta 

um comprimento de 33,1 km e termina ao km 54+250 da Solução 1. Esta Solução apresenta 78 passagens 

hidráulicas e 2 viadutos 

 Solução 6 diverge da Solução 1 cerca do km 38+120 e liga-se à Solução 5 ao km 45+750 desta solução. 

Esta ligação tem por objectivo fazer a ligação entre a Solução e e a Solução 5, apresentando uma extensão 

de 5,6 km, constituída por 11 passagens hidráulicas e um viaduto sobre o rio Ponsul; 

 Solução 7, que liga a Solução 1 ao km 45+750 com a Solução 5 ao km 49+750. Esta solução apresenta um 

comprimento de 3,7 km e é composta por 5 passagens hidráulicas. 

 

   Quadro 5.5 - Troço Central – Viadutos e Passagens Hidráulicas 

Solução Comprimento (km) Nº de Passagens Hidráulicas Viadutos (m) 

Solução 1 33 78 5 (170m, 300m, 700m, 320m, 300m) 

Solução 1C 5,8 9 - 

Solução 3 5,2 10 1 (425m) 

Solução 4 3,7 2 2 (300 e 230) 

Solução 5 33,1 78 2 (180m e 190m) 

Solução 6 5,6 11 1 (60m) 

Solução 7 3,7 5 - 

 

Para a drenagem superficial da plataforma e protecção dos taludes, em ambas as soluções, foi previsto um sistema 

de drenagem longitudinal constituído por valetas de plataforma profundas, com fundo revestido quando necessário. 

A inclinação da valeta acompanha a do trainel, não descendo abaixo de 2% no caso de valetas não revestidas. A 

parte inferior da valeta, quando não revestida, garantirá a infiltração das águas sob o pavimento. No caso das 

valetas serem revestidas será adoptada a drenagem subterrânea. A evacuação das águas das valetas ou drenos  será 

efectuada através de caixas de visita, para colectores que as conduzam para locais onde não afectem o 

comportamento da estrada. 

No caso de grandes taludes de escavação, a fim de evitar a sua erosão ou mesmo escorregamento superficial devido 

às águas que caem sobre eles, estão previstas banquetas onde serão executadas valetas, destinadas a recolher as 

águas que escorrem dos taludes e da própria banqueta. 

 

A drenagem transversal permite, através de passagens hidráulicas, o restabelecimento das linhas de água 

interceptadas pela via. 

 

Na localização das PH´s foi efectuada uma análise dos pontos baixos do perfil longitudinal e avaliadas as condições 

de escoamento a jusante. 

 

As principais linhas de água interceptadas pelo projecto são as ribeiras de Alpeadre e de Oledo, o rio Torto, a ribeira 

do Mourisco, as ribeiras de rio de Moinhos, Lagar e Barroca da Figueira e o rio Ponsul. 

 

Praticamente todas as linhas de água são restabelecidas por passagens hidráulicas, exceptuando-se a ribeira de 

Alpeadre (Solução 1 e 2), o rio Torto (Solução 2 e 4), a ribeira de Oledo (Soluções 1, 2 e 5), a ribeira do Lagar 

(Soluções 1a 6), a ribeira da Figueira (Solução 1) e o rio Ponsul (Soluções 1, 5 e 6), transpostos por viadutos. 

Atendendo que se está em EP, a descrição dos viadutos apresentada no EIA é sumária, não sendo apresentada a 

localização dos pilares.  

 

Para a estimativa dos caudais de ponta de cheia foi utilizado o método racional. Após essa determinação foi 
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efectuado um pré-dimensionamento das passagens hidráulicas, tendo-se utilizado a metodologia U.S. Bureau of 

Public Roads, considerando um período de retorno de 100 anos. 

 

As passagens hidráulicas são de secção única, com diâmetros que variam de 1m e 1,5m mínimo, estando 

dimensionadas para um período de retorno de 100 anos. As PH's foram colocadas no sentido do escoamento, 

mantendo a continuidade do talvegue natural, sem mudanças bruscas de direcção. Esta localização será ajustada em 

Projecto de Execução. 

 

Estão previstas escavações cuja altura máxima não ultrapassa, regra geral, os 20 metros, prevendo-se taludes com 

inclinação V/H= ½.  

 

No que respeita aos aterros, os traçados em estudo desenvolvem-se predominantemente em aterro com alturas 

inferiores a 10 metros, excedendo os 10m e 20 m em algumas situações. Em seis situações atinge-se uma altura 

superior a 20m. 
 

 

5.3.2 Recursos Hídricos Superficiais 

Aspectos Quantitativos 

O presente Projecto insere-se, na sua totalidade, na bacia hidrográfica do Tejo, bacia esta que apresenta uma área 

de 80 630km2, dos quais 24 650 km2 são em território português. O traçado desenvolve-se nas sub-bacias do rio 

Ocreza, Ponsul e Erges. 

 

As principais linhas de água interceptadas pelo projecto são o rio Ponsul, a ribeira de Alpeadre e o rio Torto e seus 

afluentes. 

 

Troço Poente 

 

 Solução 1 (1.1 e 1,2) 

Esta solução com 12,5 km de comprimento prevê a construção de um viaduto com 245 m de comprimento sobre a 

ribeira do Vale do Freixo e 23 passagens hidráulicas. 

 

Quadro 5.6- Troço Poente, Solução 1 (1.1 e 1.2) 

Linha de água 

Principais 

Área total da 

bacia (km2) 

Comprimento 

(km) 

Local de 

Travessia 

Galeria Ripícola Zona Ameaçada pelas 

Cheias (Carta REN) 

Ribeira da Líria 
113,5 27 2+780 

Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira de 

Alcains 
6,9 4,1 5+210 

Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira da 

Ribeirinha 
66,3 17,8 6+930 

Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

 

 

Nesta solução, foram identificadas quatro albufeiras e uma charca próximas do traçado destinadas a uso agrícola, 

pecuária, combate a incêndios, pesca desportiva: 

 

 Albufeira localizada a 150m a norte do km 4+000, numa linha de água afluente da ribeira da Líria; 

 Albufeira localizada a 150m a norte do km 5+300, junto de uma linha de água de cabeceira da ribeira de 

Alcains; 

 Albufeira localizada a 400m a SE do km 9+200, na ribeira da Barroca de Ronchões; 
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 Albufeira localizada a cerca de 90 m a sul, no km 12+000, na ribeira da Barroca dos Ronchões. 

 Charca localizada ao km 1+600; 

 

Tendo em conta REN, neste troço da Solução 1 não existem zonas ameaçadas pelas cheias. 

 

 Solução 1A 

Esta solução apresenta uma extensão de 2 km, diferenciando-se da Solução 1 na localização do nó com a A23. Esta 

solução prevê interceptar 3 linhas de água de reduzido significado e que serão restabelecidas por meio de 3 

passagens hidráulicas. Estas linhas de água apresentam galeria ripícola  pouco desenvolvida. Esta solução prevê a 

afectação de duas charcas ao km 0+950 e 1+350. 

 

 Solução 1B 

Esta solução apresenta uma extensão de 10,9 km, diferenciando-se da Solução 1 e Solução 1A na localização do nó 

com a A23. Esta solução prevê interceptar 17 linhas de água de reduzido significado, que serão restabelecidas por 

meio de passagens hidráulicas e um viaduto.  

 

Quadro 5.7 - Troço Poente, Solução 1B 

Linhas de água 

principais 

Área total da 

bacia (km2) 

Comprimento 

(km) 

Local de 

Travessia 
Galeria Ripícola 

Zona Ameaçada pelas 

Cheias (Carta REN) 

Ribeira da Líria 113,5 27 1+350 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira de Ribeirinha 66,3 17,8 4+220 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira de Alpeadre 548,9 37 10+230 
Presente, muito 

desenvolvida 
__ 

Ribeira de Ronções 10 5,8 7+390 
Presente, muito 

desenvolvida 
__ 

 

Nesta solução, foram identificadas duas albufeiras e duas charcas próximas do traçado: 

 

 Albufeira localizada a Sul do km 1+270, junto da cabeceira da ribeira da Líria; 

 Albufeira localizada a cerca de 90m a sul do km 9+000 desta solução; 

 Charcas ao km 0+500 e ao km 2+030; 

 

As albufeiras são utilizadas para uso agrícola, pecuária combate a incêndios, utilização com fins recreativos, 

nomeadamente pesca desportiva. 

 

Troço Central 

 

 Solução 1.3 

Esta solução apresenta uma extensão de 8 km, desde o km 12+500 até ao km 21+700. Esta solução prevê 

interceptar 13 linhas de água, que serão restabelecidas por meio de passagens hidráulicas.  

As linhas de água apresentam uma disposição dentrítica, com galeria ripícola presente mas pouco desenvolvida. 

 

Nesta solução, foram identificadas duas albufeiras, uma a 200m a noroeste do km 21+300, e outra a 350m a sueste 

do km 21+600, ambas na ribeira de Oledo, que se destinam a uso agrícola, pecuária combate a incêndios, pesca 

desportiva.  

Para além destas albufeiras, foram ainda identificadas duas charcas que se localizam próximo dos km 18+450 e 

19+110. 
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Quadro 5.8 -Troço Central, Solução 1.3 

Linhas de água 
principais 

Área total da 
bacia (km2) 

Compriment
o (Km) 

Local de 
Travessia 

Galeria Ripícola 
Zona Ameaçada pelas 

Cheias (Carta REN) 

Ribeira de Alpeadre 548,9 37 13+080 
Presente, muito 

desenvolvida 
__ 

Ribeira Nave 
Grande 

3,6 2,5 17+620 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira de Oledo 48,7 17,0 20+400 
Presente, muito 

desenvolvida 
19+700 até ao km 20+100 

(400m) 

 

 Solução 2 

Esta solução apresenta uma extensão de 10 km, desde o km 12+500 até ao km 22+494. Esta solução prevê 

interceptar 17 linhas de água de reduzido significado e que serão restabelecidas por meio de passagens hidráulicas e 

um viaduto. Próximo do traçado localiza-se uma charca, ao km 19+350. 

 

Quadro 5.9 - Troço Central, Solução 2 

Linhas de água 

Principais 

Área total da bacia 

(km2) 

Comprimento 

(km) 

Local de 

Travessia 

Galeria 

Ripícola 

Zona Ameaçada pelas 

Cheias (Carta REN) 

Ribeira de Alpeadre 548,9 37 
13+080 
(viaduto) 

Presente, muito 
desenvolvida 

__ 

Ribeira Nave 
Grande 

3,6 2,5 17+660 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira de Oledo 48,7 17,0 18+535 
Presente, pouco 

desenvolvida 

17+550 e km 17+750 (200m) 
e entre o km 18+250 e o km 

18+550 (300m) 

 

Troço Nascente 

Neste troço, e até ao final do traçado para além da Solução 1 (1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11), existem 

outras soluções à Solução 1:Solução 3, Solução 4, Solução 5, Solução 6 e Solução 7. 

 

 Solução 1.4 

Esta solução apresenta apenas um comprimento de 800m, não interceptando qualquer linha de água. 

 

 Solução 1.5 

Esta solução apresenta uma extensão de 3 km. Serão interceptadas 6 linhas de água de reduzido significado. Esta 

solução prevê que sejam construídos 2 viadutos de 300 e 170m respectivamente, sobre a ribeira das Taliscas e o 

sobre o rio Torto. 

 

Quadro 5.10- Troço Nascente, Solução 1.5 

Linhas de água 
Principais 

Área total da bacia 
(km2) 

Comprimento 
(km) 

Local de 
Travessia 

Galeria 
Ripícola 

Zona Ameaçada pelas 
Cheias (Carta REN) 

Ribeira de Rio Torto 175,9 39 24+910 
Presente, muito 

desenvolvida 
__ 

Ribeira de Mourisco 16,3 10 27+420 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

 Solução 1.6 

Esta solução apresenta uma extensão de 2,3 km prevê interceptar 6 linhas de água de reduzido significado e que 
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serão restabelecidas por meio de passagens hidráulicas. 

 

Quadro 5.11 - Troço Nascente, Solução 1.6 

Linhas de água 
Principais 

Área total da bacia 
(km2) 

Comprimento 
(km) 

Local de 
Travessia 

Galeria Ripícola Zona Ameaçada pelas 
Cheias (Carta REN) 

Ribeira de Rio Torto 175,9 39 24+910 Presente, muito 
desenvolvida 

__ 

Ribeira de Mourisco 16,3 10 27+420 Presente, pouco 
desenvolvida 

__ 

 

 Solução 1.7 

Esta Solução apresenta uma extensão de 3,3km, estando previsto um viaduto sobre a ribeira de rio de Moinhos com 

uma extensão de 700. As restantes linhas de água são atravessados por meio de passagens hidráulicas. Próximo do 

traçado desta solução, localiza-se uma charca, mais precisamente ao km 30+380. 

 

Quadro 5.12 -Troço Nascente, Solução 1.7 

Linhas de água 

principais 

Área total da bacia 

(km2) 

Comprimento 

(KM) 

Local de 

Travessia 

Galeria 

Ripícola 

Zona Ameaçada pelas 

Cheias (Carta REN) 

Ribeira do 

Pessegueiro 
5,4 3,8 30+140 

Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira de rio de 

Moinhos 
25 6,3 31+410 

Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

 

 Solução 1.8 

Esta solução apresenta um comprimento de 3 km e é identificada uma charca ao km 35+850 

 

Quadro 5.13 -Troço Nascente, Solução 1.8 

Linha de água 
Principal 

Área total da bacia 
(km2) 

Comprimento 
(km) 

Local de Travessia Galeria Ripícola 
Áreas Inundáveis 

(Carta REN) 

Ribeira do Amial 31,1 10,5 30+140 
Presente, muito 

desenvolvida 
__ 

 

 Solução 1.9 

Nesta solução com um comprimento de 7750m, foi identificada uma pequena albufeira, entre o km 44+620 e o km 

44+660. 

Quadro 5.14 -Troço Nascente, Solução 1.9 

Linhas de água 
Principais 

Área total da bacia 
(km2) 

Comprimento 
(km) 

Local de 
Travessia 

Galeria 
Ripícola 

Zona Ameaçada pelas 
Cheias (Carta REN) 

Ribeira da Figueira 9,3 4,8 39+660 
Presente, pouco 

desenvolvida 
Entre o km 39+550 e o km 

39+700 (150m) 

Ribeira de Canelas 11,9 10 44+260 - - 

Rio Ponsul 1486 77,5 41+400 
Presente, muito 

desenvolvida 
Entre o km 41+200 e o km 

41+430 (230m) 

 

 Solução 1.10  

Esta solução tem 8 km de comprimento e foi identificada uma charca ao km 48+070. 
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Quadro 5.15- Troço Nascente, Solução 1.10 

Linhas de água 
Principais 

Área total da bacia 
(km2) 

Comprimento 
(km) 

Local de 
Travessia 

Galeria 
Ripícola 

Zona Ameaçada pelas 
Cheias (Carta REN) 

Ribeira do Sargento 11,8 5,5 46+420 __ __ 

Ribeira das Canas 15,3 8 47+025 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira das Tapadas 8,4 8 53+935 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

 

 Solução 3 

Esta Solução apresenta uma extensão de 5,5 km, um viaduto de 425m sobre a ribeira das Taliscas e é composta por 

um total de 10 passagens hidráulicas. 

 

Quadro 5.16 - Troço Nascente, Solução 3 

Linhas de água 
Principais 

Área total da bacia 
(km2) 

Comprimento 
(KM) 

Local de 
Travessia 

Galeria 
Ripícola 

Zona Ameaçada pelas 
Cheias (Carta REN) 

Rio Torto 175,9 39 24+850 
Presente, muito 

desenvolvida 
__ 

Ribeira de Mourisco 16,3 10 27+430 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

 

 Solução 4 

Esta Solução apresenta uma extensão de 3,7 km, apresentando dois viadutos de 300 e 230m respectivamente, sobre 

as ribeiras das Taliscas e um afluente da mesma ribeira. Ao todo, está previsto serem construídas 2 passagens 

hidráulicas. Próximo do km 22+120, localiza-se uma charca. 

 

Quadro 5.17 - Troço Nascente, Solução 4 

Linha de água 
Área total da bacia 

(km2) 
Comprimento 

(km) 
Local de 

Travessia 
Galeria 
Ripícola 

Zona Ameaçada pelas 
Cheias (Carta REN) 

Rio Torto 175,9 39 24+530 
Presente, muito 

desenvolvida 
__ 

 

 Solução 5 

Esta Solução apresenta uma extensão de 33 km, apresentando dois viadutos de 180 e 190m de comprimento sobre 

as ribeiras das Taliscas e rio Ponsul. Ao todo, está previsto serem construídas 78 passagens hidráulicas 

 

Quadro 5.18 -Troço Nascente, Solução 5 

Linhas de água 
Principais 

Área total da 
bacia (km2) 

Comprimento 
(km) 

Local de 
Travessia 

Galeria 
Ripícola 

Zona Ameaçada pelas 
Cheias (Carta REN) 

Rio Torto 175,9 39 25+800 
Presente, muito 

desenvolvida 
__ 

Ribeira de Mourisco 16,3 10 31+105 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira de Monsatela 15 7 34+070 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 
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Ribeira do Amial 31,1 10,5 38+560 
Presente, muito 

desenvolvida 
28+500 e o km 38+700 

(200m) 

Ribeira da Moita 9,4 5,5 40+055  
39+950 e o km 40+150 

(100m) 

Ribeira da Figueira 9,3 4,8 41+520 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira do Urgueiral 5 4,5 46+995  __ 

Ribeira do Sargento 11,8 5,5 48+860 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira das Canas 15,3 8 49+430 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Ribeira das Tapadas 8,4 8 56+560 
Presente, pouco 

desenvolvida 
__ 

Rio Ponsul 1486 77,5 44+930 
Presente, muito 

desenvolvida 
__ 

 

 Solução 6 

Esta Solução apresenta uma extensão de 5,7 km, apresentando dois viadutos de 60 e 190m de comprimento sobre 

as ribeiras de Lagar e rio Ponsul. Ao todo, está previsto serem construídas 11 passagens hidráulicas 

 

 

 

Quadro 5.19 - Troço Nascente, Solução 6 

Linhas de água 
Principais 

Área total da bacia 
(km2) 

Comprimento 
(km) 

Local de 
Travessia 

Galeria 
Ripícola 

Zona Ameaçada pelas 
Cheias (Carta REN) 

Ribeira da Figueira 9,3 4,8 39+775 
Presente, pouco 

desenvolvida 
39+730 e o km 39+820 

(90m) 

Rio Ponsul 1486 77,5 43+000 
Presente, muito 

desenvolvida 
__ 

 

 Solução 7 

Esta Solução apresenta uma extensão de 1,6 km, apresentando apenas 5 passagens hidráulicas. 

 

Quadro 5.20 - Troço Nascente, Solução 7 

Linhas de água 
Principais 

Área total da bacia 
(km2) 

Comprimento 
(km) 

Local de 
Travessia 

Galeria 
Ripícola 

Zona Ameaçada pelas 
Cheias (Carta REN) 

Ribeira do Sargento 11,8 5,5 46+445 Presente, pouco 
desenvolvida 

__ 

 

 Solução 1C  

Esta solução apresenta 5,8km de extensão. Além das passagens hidráulicas indicadas no quadro 5.21 estão ainda 

previstas mais três passagens hidráulicas em linhas de água de menor dimensão. Está prevista ainda a construção de 

um viaduto de 340m de comprimento sobre a ribeira de rio de Moinhos. 

 

Quadro 5.21 - Troço Nascente, Solução 1C 
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Linha de água 

Principais 

Área total da 

bacia (km2) 

Comprimento 

(Km) 

Local de 

Travessia 

Tipo de 

atravessamento 

Galeria Ripícola Zona 

Ameaçada 

pelas Cheias 

(Carta REN) 

Ribeira de 

Mourisco 

16,3 10 27+420 PH Presente, pouco 

desenvolvida 

__ 

Ribeira do 

Pessegueiro 

5,4 3,8 30+135 PH Presente, pouco 

desenvolvida 

__ 

Ribeira de rio de 

Moinhos 

25 6,3 31+370 PH Presente, pouco 

desenvolvida 

__ 

 

 

Para o cálculo dos escoamentos médios e caudais nas linhas de água interceptadas, uma vez que não foram 

identificadas estações hidrométricas nas linhas de água interceptadas o EIA baseou-se em estimativas dos caudais 

médios e dos caudais máximos de cheia, nas secções correspondentes ao atravessamento das principais linhas de 

água pelos traçados.  

 

Verificou-se que o escoamento anual específico nas diferentes bacias varia entre um máximo de 1000 mm na bacia 

da ribeira de Alpeadre e um mínimo de 680 mm nas bacias do ribeiro Mourisco e na ribeira de rio de Moinhos. 

 

Os caudais estimados nas secções de atravessamento das linhas de água são muito reduzidos, sendo inferiores a 

3,5m3/s na maior parte das secções. Nas linhas de água de menores dimensões, os caudais médios estimados para o 

semestre seco são praticamente nulos. 

 

No que se refere aos Zona Ameaçada pelas Cheias, e de acordo com a carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) 

foram identificadas 5 Zona Ameaçada pelas Cheias: 

 

No troço Central: 

 Na Solução 1.3 foi identificada uma Zona Ameaçada pelas Cheias, associada à ribeira de Oledo, com uma 

extensão de 400m. Neste troço, o EIA prevê a construção de um viaduto sobre a ribeira, com um 

comprimento de 180m, que de acordo com a cartografia não abrange toda o Zona Ameaçada pelas Cheias. 

 Na Solução 2 associada à ribeira de Oledo, foi também identificada uma Zona Ameaçada pelas Cheias, com 

uma extensão de 200m. Nesta solução, o EIA prevê um viaduto que abrange toda a Zona Ameaçada pelas 

Cheias. 

No troço Nascente: 

 Na Solução 5b foram identificadas duas Zonas Ameaçadas por Cheias, uma ao km 38+500, associada à ribeira 

do Amial, com uma extensão de 300m, e outra ao km 39+950, na ribeira da Moita, com uma extensão de 

200m. Em ambas as zonas, o EIA prevê dois viadutos de 180 e 190m respectivamente, que de acordo com a 

cartografia não abrange toda o Zona Ameaçada pelas Cheias. 

 Na Solução 1.9 foram identificadas também duas Zonas Ameaçadas pelas Cheias, na ribeira da Figueira, ao 

km 39+550, com uma extensão de 150m e no Rio Ponsul, ao km 41+200 com uma extensão de 130m. No 

atravessamento da ribeira da Figueira, o EIA prevê a construção de uma PH, e no atravessamento do Rio 

Ponsul, o EIA prevê a construção de um viaduto que abrange toda a Zona Ameaçada pelas Cheias. 

 Na Solução 6, está também associada uma zona de Zona Ameaçada pelas Cheias, na ribeira da Figueira, ao 

km 39+730, com uma extensão de 90m. Neste atravessamento, está prevista a construção de uma PH. 
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Quadro 5.22 - Zonas Ameaçadas pelas cheias 

Troço Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Poente Não tem 

Central 
Sol. 1.3 (400m); 

Sol. 2 (200m) 

Nascente 

Sol. 5B (500m); 

Sol. 1.9 (150m); 

Sol. 1.9 (130m); 

Sol. 6 (90m). 

 

Aspectos Qualitativos 

A área de implantação do traçado em estudo insere-se numa zona rural, com ocupação diversificada, existindo zonas 

com características agrícolas e algumas áreas florestais. Na proximidade do traçado não existe ocupação humana. 

 

Através de dados fornecidos pelo INSAAR, verifica-se que a área em estudo, concelho da Idanha-a-Nova, apresenta 

um índice de atendimento de população de 99% no que respeita ao abastecimento de água. A origem da água para 

abastecimento é proveniente da Barragem de Penha Garcia no rio Ponsul a cerca de 1,6km a norte do traçado e de 

outras captações subterrâneas. Em algumas povoações mais isoladas, não existe ainda ligação à rede pública. 

 

No corredor dos 400m foi identificada apenas a ETAR de Medelim a 1,5km de distância da Solução 6, ao km 43+000. 

As restantes ETARs localizam-se fora do corredor de 400 m ao longo dos traçados. 

 

Relativamente às águas residuais industriais, a área não apresenta um tecido industrial muito desenvolvido, no 

entanto, foi identificada uma zona industrial próxima da área onde se inicia a Solução 1 e a Solução 1A, em Alcains. 

Esta zona industrial destaca-se pela presença algumas indústrias de transformação de mármores e granitos e 

Comércio de Carnes. 

 

Foi ainda identificada uma lixeira selada próximo do km 49+250 da Solução 1C. 

No que respeita à poluição tópica, de acordo com o INSAAR, os concelho de Idanha-a-Nova e de Castelo Branco, 

apresentam um índice de atendimento da população servida por sistemas de drenagem e sistemas de tratamento de 

águas residuais de 100% e 92% respectivamente. 

 

A principal fonte de poluição difusa está relacionada com a actividade agrícola, no entanto, a agricultura não tem 

muita expressão na área em estudo devido à desertificação humana. 

 

Outra fonte de poluição difusa, são as vias rodoviárias existentes, nomeadamente a A23 e as EN18, EN18-7, EN239, 

EN 240, EN332, EN352, EN 353 e EN353-1. 

 

Assim sendo, na zona envolvente do traçado não existem fontes poluidoras significativas, com excepção dos esgotos 

domésticos não tratados das pequenas povoações existentes e da zona industrial. 

 

Para a caracterização da qualidade da água, o EIA identificou três estações de amostragem: Ponte da Munheca, 

Albufeira de Idanha e a Albufeira de Penha Garcia. A estação Ponte da Munheca localiza-se  a 11,5 km a sul do km 

13+900 da Solução 2 e a estação de Albufeira de Idanha, a 6,2km a sudeste do km 20+250 da mesma solução. 

Ambas a montante do traçado. A terceira estação, na Albufeira de Penha Garcia, localiza-se a 5 km a norte do km 

48+200 da Solução 5. 

 

Para a análise da qualidade da água superficial tendo em conta as três estações, o EIA baseou-se em quatro 

critérios: 

 Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano, segundo o 
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Decreto-Lei nº236/98 de 1 de Agosto; 

 Classificação da qualidade das águas superficiais de acordo com as características de qualidade para usos 

múltiplos, desenvolvido e proposto pelo INAG; 

 Qualidade das águas destinadas para a rega de acordo com o Anexo XVI, Decreto-Lei nº236/98 de 1 de 

Agosto; 

 Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, segundo o Anexo XXI do Decreto-Lei 

nº236/98 de 1 de Agosto; 

De acordo com estes critérios, verificou-se que para o critério 1, Qualidade das águas doces superficiais destinadas à 

produção de água para consumo humano, a classificação nos anos analisados foi de A3, ou seja, necessidade de 

tratamento físico, químico de afinação e desinfecção para a sua utilização consumo humano. Sendo o CQO, o 

parâmetro condicionador. 

 

Na aplicação do critério 2, Classificação da qualidade das águas superficiais de acordo com as características de 

qualidade para usos múltiplos, a classificação foi de Boa (B). Na estação de Ponte da Munheca, os parâmetros 

condicionadores foram os coliformes fecais e totais, o CQO e o ferro. Para a estação de Albufeira de Idanha os 

parâmetros condicionadores foram os coliformes fecais e totais, o CQO e o CBO. Finalmente, para a estação de 

qualidade de Albufeira de Penha Garcia, o parâmetro condicionador foi o CQO. 

 

Em relação ao critério 3, Qualidade das águas destinadas para a rega, a estação Ponte da Munheca regista uma não 

conformidade face ao Anexo XVI do Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto, devido à elevada concentração de 

coliformes fecais. Nas outras duas estações, a qualidade da água cumpre os valores estabelecidos pelo mesmo 

diploma. 

 

Finalmente, no que se refere ao último critério, Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais 

os objectivos previstos no Anexo XXI do Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto  foram cumpridos em todas as três 

estações 

 

Em síntese, os resultados obtidos apontam para a contaminação microbiológica da linha de água e alguma 

contaminação orgânica, com origem nas residuais domésticas. 

 

Em termos de usos, a qualidade apresentada é na generalidade adequada tanto para rega como para consumo 

humano após tratamento adequado à classe A3. A única excepção ocorre na estação Ponte da Munheca, em que não 

se cumpre o critério 3 (Qualidade das águas destinadas para a rega), devido à concentração de coliformes fecais ser 

cerca do dobro do VMR estabelecido no Anexo XVI do Decreto-Lei nº236/98 de 1 de Agosto. 

 

Tendo em conta os critérios para a definição de zonas sensíveis para águas superficiais estabelecidos no Relatório 

Final da Avaliação e Gestão Ambiental de Águas de Escorrência de Estradas (INAG, 2006), as zonas sensíveis à 

poluição rodoviária dizem respeito a zonas onde não se devem fazer descargas directas de águas de escorrência de 

estradas, devendo o projecto de drenagem da estrada evitar a sua afectação.  

Caso não seja possível evitar a sua descarga, devem então ser implementados sistemas de tratamento adequados, 

cuja eficácia deve ser avaliada através de monitorização. 

 

Para os recursos hídricos superficiais, são consideradas zonas sensíveis à poluição rodoviária: 

 Zonas de protecção de captações de água em albufeiras para abastecimento público; 

 Sistemas de retenção de água de pequena dimensão, dada a sua limitada capacidade de auto-depuração 

face à poluição cumulativa por metais pesados; 

 Canais de distribuição de água para rega, designadamente os perímetros hidroagrícolas. 

No corredor dos 400m do traçado, foram identificadas três zonas hídricas sensíveis aos poluentes rodoviários, 

designadamente as seguintes: 
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 Charca incluída nos sistemas de retenção de água de pequena dimensão, localizada na Solução 1.9, ao km 

44+600; 

 Pequena albufeira incluída nos sistemas de retenção de água de pequena dimensão, localizada na Solução 

1B, ao km 1+300;  

 Charca incluída nos sistemas de retenção de água de pequena dimensão, localizada na Solução 5b, ao km 

37+900. 

Para além destas charcas, foram ainda identificadas outras charcas que segundo o EIA não irão receber directamente 

águas de escorrência da via, não sendo por isso classificadas como zonas sensíveis à poluição rodoviária. 

 

Além de definição de zonas sensíveis, o Estudo acima referido identifica outras zonas que requerem uma avaliação 

específica, com base na previsão das características das descargas, para se determinar a sensibilidade desse meio 

aos poluentes rodoviários. Essas zonas são: 

 

 Linhas de água com captações destinada à produção de água para consumo humano, em especial se a 

descarga for a montante da captação; 

 Linhas de água que foram classificadas e protegidas por suportarem usos e/ou ecossistemas sensíveis; 

 Linhas de água poluídas e/ou sujeitas a planos de reabilitação; 

 Áreas frequentemente inundáveis; 

 

Com base nestes critérios considerou que as zonas ameaçadas pelas cheias são zonas que requerem uma análise 

específica: 

 Solução 1.3 associada à ribeira de Oledo, com uma extensão de 400m. 

 Solução 2, associada à ribeira de Oledo, com uma extensão de 200m.  

 Solução 5b, foram identificadas duas zonas ameaçadas por cheias, uma ao km 38+500, associada à ribeira 

do Amial, com uma extensão de 300m, e outra ao km 39+950, na ribeira da Moita, com uma extensão de 

200m. 

 Solução 1.9 foram identificadas também duas zonas ameaçadas pelas cheias, na ribeira da Figueira, ao km 

39+550, com uma extensão de 150m e no Rio Ponsul, ao k 41+200 com uma extensão de 130m.  

 Na Solução 6 está também associada à ribeira da Figueira, ao km 39+730, com uma extensão de 90m. 

 

Quadro 5.23 - Zonas Sensíveis e Zonas que requerem uma avaliação específica 

Solução Zona Sensível Zona que requer uma avaliação específica 

1.9 (km 44+600) Pequena charca 
Zonas ameaçadas por cheias ao km 39+550 e ao 

km 41+200 (280m) 

1B (km1+300) Pequena Albufeira  

5b,( km 37+900)  Pequena Charca Zonas ameaçadas por cheias (500m) 

1.3 (km 19+700) (ribeira de Oledo)  Zonas ameaçadas por cheias (400m) 

2 (ribeira de Oledo), ao km 17+550 e 
18+250 

 Zonas ameaçadas por cheias (200m) 

6 (ribeira da Figueira), ao km 39+730  Zonas ameaçadas por cheias (90m) 

 

A descarga de águas de escorrência nas zonas que requerem avaliação específica não deve ser permitida sem 

tratamento prévio, se dessa avaliação se concluir que: 

 

 As águas de escorrência apresentam um CML (Concentração Média por Local) com um ou mais dos 

seguintes valores: Pb> 75mg/l, Cu>75mg/l ou Zn> 800 mg/l; 
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 As águas de escorrência apresentarem um CML inferior aos valores indicados, mas o solo das faixas 

contíguas apresentar um ou mais dos seguintes valores: Pb>530 mg/kg, Cu>190 mg/kg e Zn>170 

mg/kg. 

 

Avaliação e Identificação dos Impactes 

Os principais impactes gerados na fase de construção ao nível dos recursos hídricos superficiais resultam da 

desmatação, decapagem e movimentação de terras, de intervenções diversas nas proximidades ou no leito e 

margens das linhas de água para a implementação dos viadutos e passagens hidráulicas. Estas acções induzem 

alterações no escoamento superficial e na rede de drenagem fluvial.  

 

No caso de haver desvios definitivos de linhas de água, os impactes na rede de drenagem fluvial que ocorram na 

fase de construção prolongam-se para a fase de exploração. 

 

Contudo, atendendo que, de acordo com o EIA, as principais linhas de águas são transpostas por viaduto e por 

passagens hidráulicas e que as PH seguirão a direcção do talvegue natural das linhas de água, não havendo, à 

partida, necessidade de haver qualquer desvio das mesmas, considera-se que se em Projecto de Execução forem 

cumpridas as condicionantes que a seguir se indicam, bem como adequadas medidas de minimização para a fase de 

obra, não são expectáveis impactes negativos significativos ao nível do estado de conservação da rede hidrográfica: 

 

 As passagens hidráulicas deverão garantir a continuidade do talvegue natural evitando mudanças bruscas 

de direcção do escoamento. 

 Os pilares dos viadutos não deverão localizar-se no leito e margens nem nas zonas inundáveis (ou seja, os 

viadutos deverão abranger toda esta área); 

 Salvaguarda da vegetação ripária e minimização das intervenções nas margens e leito das linhas de água, 

procedendo-se à reabilitação das margens e leito e galeria ripária após a execução da obra. 

A implantação dos traçados implicará uma afectação directa de algumas estruturas de aproveitamento dos recursos 

hídricos superficiais, geralmente charcas de reduzidas dimensões, nas soluções (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 

Solução 1A, 1B, Solução 2 e Solução 4) destinadas a um ou mais dos seguintes usos: agrícola, pecuário e combate a 

incêndios. 

 

A Solução 1.9 afecta directamente uma pequena albufeira, assim como a Solução 1B. 

 

No que respeita aos aspectos qualitativos os impactes estarão relacionados com a instalação, operação e 

desactivação dos estaleiros, desmatação e limpeza dos terrenos, terraplanagens, constituição da plataforma da via, 

construção dos viadutos e funcionamento e circulação de veículos e maquinaria afecta à obra, que se traduzem na 

degradação da qualidade da água, devido ao aumento do teor de sólidos em suspensão e eventuais contaminação 

em caso da ocorrência de derrames de óleos e combustíveis. Os impactes poderão ser particularmente significativos 

durante a realização das obras junto às linhas de água, durante a construção das PH‘s e dos viadutos, em particular 

se as obras forem realizadas durante a época das chuvas. 

 

Decorrentes do funcionamento dos estaleiros, serão produzidas águas residuais domésticas e outros efluentes 

(nomeadamente águas provenientes da lavagem de máquinas, das centrais de fabrico de betuminoso, entre outros) 

que acarretam aumento do teor de sólidos em suspensão, hidrocarbonetos e outros contaminantes.  

 

Considera-se que os impactes gerados nesta fase ao nível da qualidade da água são negativos mas minimizáveis se 

forem implementadas as medidas adequadas para a fase de construção. 

 

Na fase de exploração, a afectação dos recursos hídricos superficiais decorre da presença da via, que irá afectar 

processos de infiltração, dado que diminui a infiltração em benefício do escoamento superficial. Este impacte, iniciado 

durante a fase de construção, tem carácter permanente manifestando-se durante a fase de exploração. 
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Estão previstos viadutos para o atravessamento da ribeira de Alpeadre (Soluções 1, 1B e 2), do rio Torto (Soluções 1, 

3, 4, 5 e 5.1), da ribeira de Rio de Moinhos (Soluções 1 e 1C), da ribeira do Amial (Solução 1) e do rio Ponsul 

(Soluções 1, 5 e 6). As linhas de água interceptadas pela via, que não são atravessadas por viadutos serão 

restabelecidas por passagens hidráulicas.  

 

Uma vez que o EIA se encontra em fase de Estudo Prévio, as passagens hidráulicas para o restabelecimento das 

linhas de água interceptadas foram preferencialmente colocadas na direcção do escoamento, devendo a localização 

ser revista em Projecto de Execução. Estas apresentam um diâmetro mínimo que varia de 1,0m a 1,5m de secção 

única e estão dimensionadas para um período de retorno de 100 anos, permitindo a sua localização evitar mudanças 

bruscas da direcção do curso água, pelo que os impactes são negativos e pouco significativos 

 

A afectação dos recursos hídricos superficiais nesta fase, decorre também da contaminação das águas de drenagem 

da plataforma, o que se faz principalmente sentir após a ocorrência das primeiras chuvadas, devido à acumulação de 

poluentes durante a estiagem. Estas águas de escorrência provocam impactes ao nível da qualidade das águas 

superficiais dado que são descarregadas na rede hidrográfica em condições normais (cargas poluentes acumuladas 

no pavimento), como em ocorrências pontuais ou extraordinárias, como sejam contaminações decorrentes de 

actividades de manutenção da via e taludes, ou em caso de acidentes rodoviários com ocorrência de derrames de 

substâncias poluentes. 

 

Considerando a situação de normal funcionamento da via, foram estimadas, com base no modelo de regressão 

desenvolvido por Driver & Tasker (United States Geological Survey, 1990), as concentrações dos poluentes gerados 

por este tipo de infra-estrutura (SST, Zn, Cu) nas águas de escorrência e no meio hídrico, após a mistura completa.  

Este modelo considera um conjunto de variáveis relativas ao uso de solo e variáveis climáticas, e um conjunto de 

equações multiparamétricas que permitem calcular as cargas poluentes e volumes de escorrência, concentrações 

médias nas águas de escorrência por local de descarga (CML), cargas poluentes médias (sazonais e anuais) nos 

cursos de água receptores (CPM). 

 

A adaptação deste modelo para a realidade nacional, foi efectuada em 2004, pelo LNEC, com base em 

monitorizações da qualidade da água efectuadas em 5 estradas nacionais (A1, A2, A6, IP5 e IP4). Como resultado o 

modelo foi simplificado através da redução do número de variáveis, passando a basear-se em variáveis de obtenção 

fácil, como sejam o volume total da chuvada, área total e área impermeabilizada. 

 

Uma vez que o EIA se encontra em fase de Estudo Prévio não se encontra ainda disponível o projecto de drenagem, 

pelo que os locais de descarga considerados coincidem com o atravessamento das linhas de água ou passagens 

hidráulicas, tendo a extensão da plataforma drenada em cada local definida de acordo com o perfil longitudinal do 

traçado. 

 

A descrição da aplicação do modelo apresentada no EIA é insuficiente dado que não são referidos quais os 

pressupostos considerados na simulação, nomeadamente: intervalo de tempo, época, eventos pluviométricos, e se 

foi considerada a situação mais crítica, após a ocorrência das primeiras chuvadas, a seguir à estiagem. Estes 

aspectos devem ser esclarecidos em RECAPE, devendo ser feitas novas simulações incluindo a situação mais crítica. 

Por outro lado, não foi considerado o parâmetro Cádmio, o que deve igualmente ser apresentado em RECAPE. 

 

Para a análise dos resultados foram consideradas as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº236/98, de 

1 de Agosto, no que se refere a valores limites de emissão para a descarga de águas residuais (VLE) do Anexo XVIII, 

os valores máximo recomendáveis para a água destinada para rega (VMR) do (Anexo XVI) e objectivos ambientais 

para as águas superficiais (Anexo XXI), assim como os limiares estabelecidos no Relatório Final da Avaliação e 

Gestão Ambiental de Águas de Escorrência de Estradas (INAG, 2006) para avaliar se numa zona que requer avaliação 

específica podem ser descarregadas águas pluviais sem tratamento prévio. 

 

Da análise dos resultados obtidos, correspondentes às Concentração Médias por Local (CML) 

verifica-se que os SST, Zn e Cu cumprem os respectivos valores legais aplicáveis, estabelecidos no Anexo XVIII 

(valores limites de emissão para a descarga de águas residuais, no Anexo I (Qualidade das águas doces superficiais 
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destinadas à produção de água para consumo humano) e no Anexo XVI (Qualidade das águas destinadas à rega) do 

Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto.  

 

Considerando os limiares estabelecidos na pág.106 do Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental de Águas de 

Escorrência de Estradas (INAG, 2006) para avaliar se numa zona que requer avaliação específica podem ser 

descarregados águas pluviais sem tratamento prévio, ou seja: 

 

 As águas de escorrência apresentam um CML (Concentração Média por Local) com um ou mais dos 
seguintes valores: Pb> 75mg/l, Cu>75mg/l ou Zn> 800 mg/l; 

 As águas de escorrência apresentarem um CML inferior aos valores indicados, mas o solo das faixas 

contíguas apresentar um ou mais dos seguintes valores:  Pb>530 mg/kg, Cu>190 mg/kg e Zn>170 mg/kg. 

 

Verifica-se que de acordo com as simulações efectuadas as águas de escorrência apresentam um CML inferior aos 

seguintes valores: Pb>75mg/l, Cu>75mg/l ou Zn>800mg/l. No que se refere à concentração de poluentes no solo 

nas faixas contíguas da estrada não são apresentadas estimativas. 

 

Atendendo ao que atrás foi referido no que se refere à aplicação do modelo, a avaliação da conformidade das 

estimativas das concentrações de poluentes com as normas estabelecidas deverá ser revista. Acresce ainda que 

devem ser apresentadas estimativas das concentrações de poluentes no solo nas faixas contíguas da estrada. 

 

Face ao exposto uma cabal avaliação dos impactes na qualidade da água só pode ser realizada em sede de RECAPE. 

No entanto, se não forem efectuadas descargas das águas de drenagem nas zonas hídricas sensíveis aos poluentes 

rodoviários e nas zonas que requerem uma avaliação específica quando as concentrações de poluentes nessas zonas 

excederem o estabelecido na pág.106 Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental de Águas de Escorrência de 

Estradas (INAG, 2006), os impactes residuais na qualidade da água, após a implementação dos sistemas de 

tratamento, são negativos mas pouco significativos. 

 

Saliente-se ainda que não foram referidos os impactes cumulativos associados ao restante traçado do IC31, no que 

se refere aos locais de descarga das águas de drenagem, que deve ser colmatado em RECAPE. 

 

A eficácia do sistemas de tratamento a implementar é, pois, fundamental, pelo que há necessidade de implementar 

um programa de monitorização. 

 

No Programa de Monitorização, e atendendo à Directiva 2008/105/CE, de 16 de Dezembro, no que se refere ao 

Cádmio, Número CAS 7440-43-9, o método de quantificação a adoptar deve permitir quantificar a concentração de 

cádmio na água num valor abaixo do valor mínimo da norma de qualidade, 0,08 µg/l. Por outro lado, atendendo que 

os limiares estabelecidos nesta Directiva dependem do grau de dureza da água, este parâmetro deve ser incluído na 

monitorização. 

 

5.3.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Aspectos Quantitativos 

A área em estudo em termos hidrogeológicos encontra-se num ambiente dominado por Quartzitos e afins, Aluviões e 

depósitos de coberturas terciárias e Rochas xistosas. 

 

A permeabilidade dos quartzitos é de origem secundária, ou seja, o armazenamento e circulação de água dá-se 

através das fracturas, falhas e diaclases e outras descontinuidades. Os afloramentos constituem áreas bastante 

sensíveis à propagação da contaminação. 

 

As Aluviões e os depósitos de cobertura apresentam permeabilidade intersticial e são alimentadas pelas águas 

resultantes da descarga dos quartzitos, por água da chuva e por recarga induzida pelo rio Erges.  
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A superfície livre do aquífero aluvial situa-se ligeiramente abaixo do nível piezométrico do aquífero mineral. O 

aquífero hidromineral de Monfortinho na sua zona terminal está em ligação hidráulica com o aquífero aluvionar do rio 

Erges. 

 

Este aquífero é muito vulnerável à poluição, tendo-se já verificado correlação entre a queda das primeiras chuvadas 

e os indicadores de poluição, que podem ser potenciados pelo rebaixamento dos níveis piezométricos por extracção 

das termas. No entanto, o projecto não interfere com a formação aluvionar que suporta este aquífero. 

 

Usos 

 

Os principais usos na área em estudo dizem respeito ao abastecimento público e a exploração dos recursos 

hidrominerais de Monfortinho para água mineral. 

 

No que respeita às captações subterrâneas foram identificados 27 pontos de captação (seis nascentes, oito poços e 

treze furos).Todos os furos identificados apresentam profundidades variáveis e são utilizados para rega. 

 

Verifica-se que a utilização destas águas para a produção de água para abastecimento é intensa na área abrangida 

pelo sector Penha-Garcia-Monfortinho. 

 

A povoação de Monfortinho localizada a norte da Solução 5 é abastecida pela nascente do Esconderejo, localizada a 

norte da Serra de Penha Garcia. A povoação da Torre, localizada a cerca de 4km a sul da Solução 1 é abastecida a 

partir de um poço e um furo em formações da cobertura terciária. 

 

A povoação de Termas de Monfortinho é abastecida a partir da nascente do Esconderejo e por um furo com 20 m de 

profundidade. 

 

Numa faixa de 400 m ao longo do traçado, não foram identificadas captações para abastecimento público. 

 

Aspectos Qualitativos 

 

A área de implantação do traçado em estudo insere-se numa zona rural, com ocupação diversificada, existindo zonas 

com características agrícolas e algumas áreas florestais. Na proximidade do traçado não existe ocupação humana. 

 

As fontes poluentes que condicionam a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos são as águas residuais urbanas, 

que constituem uma fonte de poluição tópica  e a poluição de origem agrícola. 

 

No que respeita à qualidade da água subterrânea, identificou-se duas estações de amostragem no concelho de 

Castelo Branco. A estação de Malpica do Tejo, com o código 305/C77 situada a cerca de 13 km a noroeste da 

Solução 1B, e a estação de Casal da Serra, com o código 256/C60, aproximadamente a 20 km a sudeste da Solução 

1. Estas duas estações captam no mesmo sistema aquífero onde se localiza o traçado. 

 

Para a avaliação da qualidade da água subterrânea, o EIA recorreu a dois critérios: 

 

 Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano, segundo o 
Decreto-Lei nº236/98 de 1 de Agosto; 

 Qualidade das águas destinadas para a rega de acordo com o Anexo XVI Decreto-Lei nº236/98 de 1 de 
Agosto. 

De acordo com estes critérios, verificou-se que para o critério 1 (Qualidade das águas doces superficiais destinadas à 

produção de água para consumo humano) a classificação nos anos analisados foi de A3, ou seja, necessitando de 

tratamento físico, químico de afinação e desinfecção. Sendo o pH e o azoto amoniacal os parâmetros 

condicionadores. 
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Em relação ao critério 2 (Qualidade das águas destinadas para a rega), ambas as estações estão em conformidade. 

Uma vez que cumprem os valores estabelecidos no Anexo XVI do Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto. 

 

Em síntese, os recursos hídricos subterrâneos apresentam uma qualidade boa para a utilização para rega. No 

entanto, esta água não poderá ser utilizada para abastecimento público. 

 

Toda a área do projecto apresenta uma vulnerabilidade à poluição baixa, uma vez que o traçado atravessa aquíferos 

em rochas fissuradas. No final do traçado são atravessados aquíferos em sedimentos não consolidados, sem ligação 

hidráulica com água superficial, de vulnerabilidade média. 

 

Para a identificação de zonas sensíveis aos poluentes rodoviários o EIA recorreu ao ‖Relatório Final da Avaliação e 

Gestão Ambiental de Águas de Escorrência de Estradas (INAG, 2006), 

 

As zonas sensíveis em termos de águas subterrâneas são: 

 

 Zonas de protecção imediata de captações subterrâneas (Decreto-Lei 382/99, de 22 de Setembro)  

 Zonas de protecção imediata de captações que exploram recursos hidrominerais (Decreto-Lei 90/90, de 16 

de Março); 

 Zonas de vulnerabilidade elevada (cársicas ou muito fracturadas aflorante); 

 Áreas de infiltração máxima (Decreto-Lei 166/2008 de 22 de Agosto); 

 Zonas com nível piezométrico temporariamente muito próximo da superfície (< 1metro). 

De acordo com estas zonas, verifica-se que: 

1. Zonas de protecção imediata de captações subterrâneas (Decreto-Lei 382/99, de 22 de Setembro): não 
existem zonas sensíveis associadas a zonas de protecção imediata de captações subterrâneas (Decreto-Lei 
382/99, de 22 de Setembro). 

2. Zonas de protecção imediata de captações que exploram recursos hidrominerais (Decreto-Lei 90/90, de 16 
de Março): o traçado não intercepta os perímetros de protecção da concessão de água mineral Fonte 
Santa de Monfortinho. 

3. Zonas de elevada vulnerabilidade (Zonas cársicas ou muito fracturadas aflorante à superfície): de acordo 
com o Plano da Bacia Hidrográfica do rio Tejo, a maioria do traçado em estudo atravessa aquíferos em 
rocha fissurada, de vulnerabilidade baixa. Apenas na parte final do traçado, são atravessados aquíferos 
em sedimentos não consolidados, sem ligação hidráulica com água superficial, de vulnerabilidade média.  

4. Zonas com nível piezométrico temporariamente muito próximo da superfície (< 1metro)– considerando o 
Estudo Geológico e Geotécnico realizado, das dezanove sondagens efectuadas apenas foi detectado o 
nível freático em seis, a profundidades compreendidas entre 2 e 10m, pelo que não foi classificada 
nenhuma área sensível. 

5. Áreas de infiltração máxima (Decreto-Lei nº166/2008 de 22 de Agosto): de acordo com REN publicada as 
zonas classificadas como zonas de máxima infiltração ocorrem: 

 Solução 1.3 entre o km 19+500 e o 20+600, com uma extensão de 1100 m; 

 Solução 1.9, entre o km 41+250 e o km 41+750, com uma extensão de 500m; 

 Solução 2, entre o km 17+300 e o km 17+400, com uma extensão de 100m; 

 Solução 2, entre o km 19+200 e o km 19+600, com uma extensão de 400m; 

 Na Solução 5b entre o km 31+050 e o km 31+150, com uma extensão de 100m; 

 Na Solução 5b entre o km 38+550 e o km 38+800, com uma extensão de 250m; 

 Na Solução 5b entre o km 40+050 e o km 40+250, com uma extensão de 100m; 

 Na Solução 5b entre o km 44+900 e o km 45+000, com uma extensão de 100m; 

 Na Solução 6 entre o km 43+000 e o km 43+100, com uma extensão de 100m. 
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De acordo com o citado estudo, nestas zonas não se devem fazer descargas directas de águas de escorrência de 

estradas, devendo o projecto de drenagem evitar, desde logo a sua afectação. Caso não seja possível evitar locais de 

descargas nestas zonas, há que implementar sistemas de tratamento adequados. 

 

Avaliação e Identificação dos Impactes 

No que se refere às águas subterrâneas, os principais impactes prendem-se com a afectação de sistemas aquíferos, 

de zonas de recarga e zonas de máxima infiltração, a eventual contaminação dos sistemas aquíferos presentes 

durante a fase de construção e exploração, afectação de zonas de concessões de água mineral e inviabilização de 

captações de água particulares já licenciadas. 

 

A implantação do traçado implica a afectação directa de 12 poços ou furos. Serão destruídos 10 poços todos eles no 

traçado da Solução 5b, um furo na Solução 1.3 e um furo na Solução 5b. 

 

A maioria dos poços e furos são utilizados para rega, alguns não tendo qualquer uso associado. A afectação destas 

estruturas representam um impacte negativo, directo, permanente, certo, localizado e de reduzida magnitude e 

significado. Trata-se de um impacte compensável com a sua reposição em local próximo. 

 

Indirectamente, poderão ser afectados 8 poços, dois utilizados para rega, ambos na solução 5b e seis sem uso 

actual, localizados na Solução 1.8, Solução 1A e Solução 5b.  

No que se refere à concessão de água mineral natural, Termas de Monfortinho, verifica-se que o traçado não 

interfere com esta concessão nem com os seus perímetros de protecção, pelo que não são esperados impactes 

significativos.  

 

Para além destes impactes, na fase de construção estão também previstos outros impactes decorrentes das 

decapagens, movimentações de terras, funcionamento de veículos e máquinas e presença de estaleiros, áreas de 

parqueamento e depósitos que poderão afectar a drenagem subterrânea. Estes impactes são negativos, indirectos, 

temporários, certos, localizados, minimizáveis e irreversíveis e de reduzida significância. 

 

Em relação aos impactes na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos na fase de construção é de esperar 

impactes negativos, uma vez que a movimentação de máquinas é responsáveis pela produção de partículas, 

hidrocarbonetos e metais pesados. Estes impactes serão negativos, directos e indirectos, temporários, incertos, 

localizados, reversíveis e pouco significativos se forem implementadas as adequadas medidas de minimização. 

 

Na fase de exploração os principais impactes decorrerão da presença de novas áreas impermeabilizadas, que 

poderão ser negativos, directos, permanentes, certos, localizados, irreversíveis, não mitigável, de reduzida magnitude 

e significância, assim como da afectação permanente de furos afectados durante a fase de construção. 

 

A eventual ocupação desta zona pelos estaleiros poderá provocar um impacte sobre a área de recarga do aquífero 

superficial e consequentemente nos recursos hídricos subterrâneos, pelo que se considera este impacte negativo, 

directo, certo, mas pontual, de magnitude reduzida e pouco significativo. No entanto neste parecer estabelece-se 

que os estaleiros não devem nunca localizar-se em zonas de máxima infiltração.  

 

No que diz respeito à ocupação destas áreas pelo traçado, os impactes serão negativos, directos, certos, mas de 

magnitude reduzida, pouco significativos se forem tidas em conta acções que promovam a recarga para meio hídrico 

subterrâneo.   

 

Uma vez que ainda não se encontra disponível o projecto de drenagem, foi assumido ao nível do EP que os locais de 

descarga das águas de escorrência da via coincidem com as linhas de água e passagens hidráulicas. Esta localização 

será aferida em projecto de execução, considerando o EIA que nessa análise deverá ser considerado como 

condicionante que não devem ser efectuadas descargas nas zonas de máxima infiltração. Concorda-se com esta 

apreciação. 
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Sendo assim, os impactes nos recursos hídricos subterrâneos, na fase de exploração são negativos mas pouco 

significativos se forem implementadas as medidas de minimização, nomeadamente no que se refere à não realização 

da descarga directa das águas de drenagem nas zonas de máxima infiltração. 

 

5.3.4 Análise comparativa das Alternativas 

Na análise comparativa das diferentes alternativas em presença foram considerados os seguintes critérios:  

 comprimento do troço de cada solução e número de linhas de água interceptadas (passagens hidráulicas); 

 existência ou não de viadutos e respectivos comprimentos; 

 existência ou não de albufeiras e charcas afectadas; 

 existência ou não de zonas hídricas sensíveis (zonas de retenção de água de pequena dimensão, zonas de 

máxima infiltração) ou de zonas que requerem uma avaliação específica (zonas ameaçadas pelas cheias) 

 afectação directa e indirecta de poços e furos. 

 

Troço Poente 

 

Quadro 5.23 – Análise comparativa de alternativas – Troço Poente 

Solução Extensão 
(km) 

Viaduto
s 

PH Albufeiras Zonas Ameaçadas 
por Cheias 

Zonas de máxima 
infiltração 

Poços 
destruídos 

1.1 e 1.2 
(P1) 

12.500 1 (245m) 23 
3 próximas (entre os 

150 e os 400m) 
__ __ __ 

1A (P2) 1.988 - 3 - __ __ 1 poço 

1B (P3) 9.650 1 (175m) 17 
3 próximas  (entre os 
90 e os 100m) e uma 

ao km 1+300 
__ __ __ 

 

No troço poente, a solução que apresenta menos impactes é a conjugação das soluções 1.1 e 1.2, uma vez que, 

apesar de ter uma maior extensão e de apresentar um maior número de passagens hidráulicas (23 contra 17 da 

Solução 1B), não intercepta nenhuma zona hídrica sensível, ao contrário da Solução 1B. Acresce que esta solução 

não irá afectar nenhum poço ou furo, o que já não acontece com a Solução 1A, em que está previsto a destruição de 

um furo. 

A solução mais desfavorável neste troço é a Solução 1B, uma vez que, ao km 1+300, intercepta uma zona sensível 

aos poluentes rodoviários, com a afectação directa de uma pequena albufeira. 

 

Troço Central 

 

Quadro 5.24 – Análise comparativa de alternativas – Troço Central 

Solução Extensão 
(km) 

Viaduto PH Albufeiras Zonas Ameaçadas 
por Cheias 

Zonas de máxima 
infiltração 

Poços 
destruídos 

1.3 (C1) 9.300 
1 

(180m) 
16 

2 próximas 
(200 e 
350m ) 

400m 1000m 1 furo 

2 (C2) 9.994 
1 

(200m) 
16 __ 200m rib de Oledo 500m __ 

 

No troço central, a solução que apresenta menor impacte é a Solução 2, uma vez que intercepta numa extensão 

inferior (500m) à Solução 1.3 zonas ameaçada por cheias (1000m). A Solução 1.3 prevê a destruição de um furo, ao 

contrário da Solução 2 que não prevê a destruição de nenhum furo ou poço. 
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Neste troço, a solução mais desfavorável é a Solução 1.3, uma vez que está previsto a destruição de um furo, a zona 

ameaçada pelas cheias tem uma extensão maior do que na Solução 2, (400m contra os 200m da Solução 2), e 

apresenta uma zona de máxima infiltração de 1km, bastante superior à da Solução mais favorável (500m). 

 

Troço Nascente 

 

Quadro 5.25 – Análise comparativa de alternativas – Troço Nascente 

Solução 
Extensão 

(Km) 
Viaduto PH Albufeiras 

Zonas Ameaçadas 
por Cheias 

Zonas de máxima 
infiltração 

Poços destruídos 

1.4+1.5 3.950 
2 (300, 
170) 

5 __ __ __ __ 

5.1 6,880 1 (325m) 12 __ __ __ __ 

3 5.250 1 (425m)  10 __ __ __ __ 

4 3.708 
2 (300m, 
230m) 

2 __ __ __ __ 

1.6 2.000 - 6 __ __ __ __ 

1.7 5.350 1 (700m) 14 __ __ __ __ 

1C 5.832 1 (340m) 13 __ __ __ __ 

5b 17.250 
2 (180m, 
190m) 

78 
1 afastada 
(500m a 
Norte) 

5b- 300m (rib. Amial) 
e 200 (rib. Moita) 

550m 12 poços e 1 furo 

5c e 5d 11.128 
 

36 __ __ 200 (5d) __ 

1.8, 1.9, 
1.10   

21.150 
2 (320m, 
300) 

56 
1 próxima 

(100m 
noroeste) 

1.9 (150m rib 
Figueira) e 1.9 (130m 

rio Ponsul) 
500m (1.9) 1 poço (1.8) 

1.11 1.250 
 

6 __ 
 

__ __ 

6 5.687 
2 (60m, 
190m) 

11 __ 90m (rib da Figueira) 100m 
 

7 1.559 - 5 __ Não tem __ __ 

Para o Troço Nascente, o traçado menos desfavorável é a N5 (1.4 + 1.5+ 1.6+ 1C+1.8+ 6+5c+ 5d+1.11).  

 

A Alternativa N5 não prevê a destruição de furos e poços. No que respeita às zonas ameaçadas pelas cheias, esta 

alternativa apenas intersecta uma zona, na Solução 6, correspondente à ribeira da Figueira, com uma extensão de 

apenas 90m, sendo que intercepta ainda duas zonas de máxima infiltração, numa extensão de 200m, na Solução 5d 

e de 100m na Solução 6. 

 

Os traçados mais desfavoráveis neste troço são os que contemplam: 

 a Solução 5b, em que há destruição de 12 poços e um furo, em que há intercepção de 500 metros de zonas 
ameaçadas pelas cheias, e a afectação directa de uma charca ao km 37+900 (considerada como zona 
hídrica sensível aos poluentes rodoviários). 

 A combinação das soluções 1.8+ 1.9 + 1.10, em que há intercepção de zonas ameaçadas pelas cheias 
(280m), zonas de máxima infiltração, na Solução 1.9 de 500m e a destruição de um poço na Solução 1.8; 

 A Solução 1.7, uma vez que nesta solução está previsto um viaduto de 800m de comprimento. 

 

5.3.4 Medidas de minimização e Planos de Monitorização 

No Anexo III do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se considera 

fundamental para a minimização dos impactes identificados nos troços Poente e Cental, bem como os aspectos a ter 
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em consideração para o desenvolvimento e implementação de um Programa de Monitorização da Qualidade das 

Águas superficiais e das Águas subterrâneas. 

 

 

5.4 Qualidade do Ar 

Caracterização da situação actual 

A análise relativa à situação de actual da qualidade do ar na área de implementação do projecto IC31 Castelo 

Branco/Monfortinho, recaiu tanto na apreciação dos dados da qualidade do ar como dos dados de inventários de 

emissões gasosas. 

 

Assim, quanto aos dados da qualidade do ar, foram analisados os valores medidos na estação fixa da rede de 

monitorização da qualidade do ar da Região Centro (estação de Salgueiro, do tipo regional de fundo, afecta à Zona 

Centro Interior), mais próxima da área em estudo. Desta análise concluiu-se que, nesta área, não se registaram 

problemas de poluição atmosférica. 

 

Da análise dos dados de inventários de emissões industriais de poluentes atmosféricos, conclui-se que os níveis 

percentuais de emissão são baixos para a zona em estudo. 

 

Identificação e avaliação de impactes 

Na sequência da identificação dos impactes relativos à qualidade do ar, resultantes da implementação do projecto na 

sua fase de construção, 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. O efeito sentido depende das condições 

meteorológicas locais e da topografia da região, entre outros factores, sendo o impacte negativo tanto mais 

significativo quando maior for a proximidade dos trabalhos aos aglomerados populacionais (receptores 

potencialmente mais afectados pela fase de construção). 

 

O estudo considera os impactes inerentes a esta fase como directos, negativos, temporários e de baixa magnitude, 

dado que os núcleos populacionais mais próximos são em geral de pequena dimensão e em número reduzido, sendo 

os efeitos dos impactes negativos facilmente minimizáveis com a implementação de medidas de mitigação. 

 

Na fase de exploração os impactes negativos prendem-se com as emissões dos poluentes atmosféricos resultantes 

da circulação automóvel. 

 

A avaliação dos impactes, apresentada no EIA, foi efectuada com base 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 o ano de 2033, admitindo, em termos de 

condições meteorológicas, condições adversas de dispersão atmosférica. Estas simulações, foram realizadas para as 

várias soluções e para os receptores sensíveis que apresentam uma distância ao eixo da via até cerca de 400m. 

 

Da análise dos resultados das simulações verifica-se que para os três poluentes CO, NO2 e PM10, para o cenário 

considerado e para o ano em estudo, as concentrações obtidas não excedem os valores limite legislados, pelo que se 

pode concluir que não se prevêem impactes negativos relevantes sobre a qualidade do ar na área em estudo.  
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Análise comparativa de alternativas 

Avaliando os impactes negativos esperados para cada alternativa do troço em estudo, nas fases de construção e 

exploração do projecto, considera-se que as alternativas, na generalidade, são semelhantes, pelo que o factor 

ambiental qualidade do ar não é diferenciador em termos de selecção de alternativas. 

 

Medidas de Minimização e Plano de Monitorização 

Com o objectivo de minorar os impactes negativos associados ao projecto, principalmente na fase de construção, 

será necessário proceder à adopção de medidas de minimização apresentadas no EIA, as quais se consideram 

adequadas. No Anexo III do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se considera 

fundamental para a minimização dos impactes identificados. 

 

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. 

 

 

5.5 Ruído 

Enquadramento 

A área de influência do projecto em análise integra-se ao longo de zonas rurais integrando edifícios isolados, de 

habitação do tipo unifamiliar, com 1 a 2 pisos, com terreno circundante e com anexos de utilização agrícola e 

pecuária.  

 

Foram avaliados 29 receptores sensíveis tendo-se efectuado medições para caracterização da situação de referência 

em 11 receptores representativos do conjunto.  

 

O projecto é constituído por 11 soluções (1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6 e 7) sendo que apenas 6 delas (soluções 1, 

1A, 1B, 2, 5, e 6) existem receptores potencialmente expostos. 

 

Não havendo informação sobre classificação acústica das zonas envolventes (sensíveis ou mistas), os valores limite 

de ruído ambiente (ruído particular do empreendimento sobreposto ao da situação de referência) devem observar, 

de acordo com o entendimento jurídico da Agência Portuguesa do Ambiente, o disposto no artigo 11.º, n.º 3 do 

Regulamento Geral do Ruído, ou seja Lden  63 dB(A) e Ln   53 dB(A).  

 

Foram ainda propostas medidas de minimização para situações de não conformidade com a regra de boas práticas. 

 

Caracterização da situação actual 

As medições para caracterização da situação de referência foram efectuadas nos locais identificados no quadro 

seguinte e são representativas do conjunto de receptores objecto de avaliação. 

 

Quadro 5.26 - Caracterização da situação de referência 

Solução 
Identificação 

do local 
Dir./Esq. Descrição 

Distância à via 
(m) 

Valores medidos 
dB(A) 

1 
1S1 

Km 0+000 
Direita 

Habitação, com 2 pisos, oficinas e 
anexos 

5 
Lden = 67,0 
Ln = 53,0 

1 
2S1 

Km 2+000 
Esquerda 

Habitação, com 1 piso, com anexos 
agrícola e pecuária 

100 
Lden = 48,0 
Ln = 40,5 

1 
3S1 

Km 15+200 
Esquerda 

Quinta da Carvalha. Habitações, com 2 
pisos, com anexo agrícola e de pecuária 

170 
Lden = 53,0 
Ln = 41,0 

1A 
1S1A 

Km 1+600 
Esquerda 

Habitação, com 1 piso, com anexos 
agrícola e pecuária 

00 
Lden = 48,0 
Ln = 40,5 

1B 
1S1B 

Km 0+800 
Esquerda 

 
Monte da Ordinha. Habitações, com 1 e 
2 pisos, com anexos agrícola e pecuária 

110 
Lden = 47,0 
Ln = 39,5 
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5 
1S5 

Km 35+500 
Esquerda 

Habitações, com 1 e 2 pisos, terreno 
circundante e anexos 

80 
Lden = 37,5 
Ln = 30,5 

5 
2S5 

Km 36+900 
Esquerda 

Habitações, com 1 e 2 pisos, terreno 
circundante e anexos 

50 
Lden = 49,0 
Ln = 38,0 

5 
3S5 

Km 40+750 
Esquerda Habitações, com 1 piso, e anexos 20 

Lden = 59,5 
Ln = 30,0 

5 
4S5 

Km 44+860 
Esquerda 

 
Habitações e anexos 

145 
Lden = 41,0 
Ln = 30,0 

5 
5S5 

Km 47+500 
Esquerda 

Habitação, com 2 pisos, anexos e 
terreno circundante 

30 
Lden = 44,0 
Ln = 30,0 

6 
1S6 

Km 42+960 
Esquerda Habitação e anexos 165 

Lden = 41,0 
Ln = 30,0 

 

A metodologia seguida para a caracterização da situação de referência está de acordo com os procedimentos 

técnicos aplicáveis, e conformes com os documentos interpretativos e normativos de referência.  

 

As fontes de ruído que influenciaram os níveis sonoros característicos da situação de referência foram o tráfego 

rodoviário, das vias rodoviárias próximas, a actividade humana e fenómenos naturais. 

 

Na circunstância, em conformidade com os resultados obtidos na caracterização de referência, os valores dos 

indicadores de ruído para todos os locais cumprem os limites estabelecidos para zonas não classificadas, à excepção 

do local 1S1, para o indicador Lden, que se caracteriza pelo valor de 67,0 dB(A). 

 

Identificação e avaliação de impactes 

Relativamente à fase de construção do empreendimento, considera-se que poderão ocorrer impactes negativos, com 

duração limitada no tempo, nos locais indicados no quadro seguinte.  

 

Quadro 5.27 - Locais com impacte na fase de construção 

Solução Locais com impactes negativos na fase de construção 

1 

Entre cerca do km 0+000 e o km 3+500, de ambos os lados do traçado 

Cerca do km 15+200, no lado direito do traçado 

Cerca do km 21+250, no lado direito do traçado 

Cerca do km 36+150 e o km 37+000, de ambos os lados do traçado 

1A Entre cerca do km 1+000 e o km 1+998, do lado esquerdo do traçado 

1B 
Entre cerca do km 0+500 e o km 0+850, de ambos os lados do traçado 

Cerca do km 4+100, no lado direito do traçado 

2 Cerca do km 21+950, do lado direito do traçado 

5 
 

Cerca do km 30+500, no lado esquerdo do traçado 

Cerca do km 34+970 e o km 47+500, em ambos os lados do traçado 

Cerca do km 50+200 e o km 50+640, no lado esquerdo do traçado 

6 Cerca do km 42+960, no lado esquerdo do traçado 

 

Todavia, estes impactes são temporários, devendo ser minimizados com uma gestão ambiental adequada das 

actividades de construção mais ruidosas e com o uso de maquinaria conforme com as prescrições legais aplicáveis 

aos equipamentos para utilização no exterior (Decreto-Lei 76/2002, de 26 de Março).  

 

No que respeita à fase de exploração, foi desenvolvido processo de simulação do ruído particular, recorrendo a 

software apropriado para o efeito, com prospectivas do ruído ambiente para os anos 2013, 2023 e 2033. Apresenta-

se, no quadro seguinte, a avaliação do impacte para os receptores analisados. 
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Quadro 5.28 - Avaliação do impacte na fase de exploração 

Solução Receptores Avaliação do impacte 

1 

R1; R3; R3a 
Impactes negativos de extensão e significância média 

e magnitude média a elevada 

R5 
Impactes negativos de pequena extensão e 
significância e magnitude média a elevada 

R6 
Impactes negativos de pequena extensão, 

significância e magnitude  

R2;R4a Sem impacte 

1A R4 
Impactes negativos de pequena extensão, 

significância e magnitude 

1B R7; R7a 
Impactes negativos de pequena extensão, 

significância e magnitude 

2 R8 
Impactes negativos de pequena extensão, 

significância e magnitude 

5 

R9(1); R9a; R10; R10a; R11; 
R11a; R12; R12a; R13a; 

R14a; R15a; 
R16a; R17a; R18a; R19a; 

R20a; R21a 

Impactes negativos de extensão e significância média 
e magnitude média a elevada 

6 R13 
Impactes negativos de pequena extensão, 

significância e magnitude 

(1) Este ponto constava do Estudo de Agosto 2009. Consta dos mapas de ruído mas encontra-se omisso no Quadro 6.8.8 

do Estudo de Abril 2010. 

 

Medidas de minimização  

Durante a fase de construção deverão ser aplicadas as medidas de minimização, propostas no EIA, nos locais 

identificados como potencialmente expostos. 

 

Relativamente à fase de exploração do empreendimento, apresenta-se no quadro seguinte os locais onde é 

expectável ser necessário a adopção de medidas de minimização.  

Quadro 5.29 - Localização das medidas de minimização 

 
Solução 

De acordo com a legislação vigente De acordo com a regra de boas práticas 

Km/lado Ano de 
implementação 

Km/lado Ano de 
implementação 

 
S1 

Entre o Km 0+000 e o km 
3+500, em ambos os lados 

 
2013 

Entre o Km 0+000 e o km 
3+500, em ambos os lados 

 
2013 

Km 15+200, do lado direito  2013 Km 15+200, do lado direito 2013 

Km 36+150, do lado esquerdo 2033 Km 36+150, do lado esquerdo 2013 

S1A - - Km 1+600, do lado esquerdo 2023 

 
S1B 

 
- 

 
- 

Km 0+800, do lado esquerdo 
Km 4+100, do lado direito 

2013 
2033 

S2 - - Km 21+950, do lado direito 2013 

 
 
 

S5 

 
 

Entre o Km 34+970 e o km 
45+500, em ambos os lados 

 
 
 

2013 

Entre o Km 34+970 e o km 
45+500, em ambos os lados 
Cerca do Km 50+200, lado 

esquerdo 
Cerca do Km 50+640, lado 

esquerdo 

 
 
 

2013 

S6 - - Km 42+960, do lado esquerdo 2013 
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A aplicação das medidas de minimização poderá induzir impactes em outras componentes, que poderão ser, no caso 

da implantação de barreiras acústicas, de ordem estética, visual e de luminosidade. A definição dessas medidas 

deverá considerar os aspectos mencionados. 

Análise Comparativa de Alternativas 

Apresenta-se no quadro seguinte a hierarquização das alternativas, para os trechos Poente, Central e Nascente. Os 

critérios de selecção basearam-se no número médio total de receptores expostos e a sua distribuição ao longo dos 

três anos horizonte considerados. A alternativa identificada como 1.º é a mais favorável. 

 

Quadro 5.30 - Análise Comparativa 

Alternativa 

Número de receptores expostos onde são violados os critérios legais  
Classificação N.º médio de receptores N.º médio total 

de receptores 2013 2023 2033 

Troço Poente 

P1 3 +1* +2* 6 3.º 

P2 2 +0 +1* 3 2.º 

P3 0 0 0 0 1.º 

Troço Central 

C1 1 0 0 1 2.º 

C2 0 0 0 0 1.º 

Troço Nascente 

N1 0 0 1 1 2.º 

N2 0 0 1 1 2.º 

N3 0 0 1 1 2.º 

N4 0 0 0 0 1.º 

N5 0 0 0 0 1.º 

N6 0 0 1 1 2.º 

N7 0 0 1 1 2.º 

N8 0 0 1 1 2.º 

N9 0 0 1 1 2.º 

N10 0 0 1 1 2.º 

N11 0 0 0 0 1.º 

N12 0 0 1 1 2.º 

N13 30 0 +1* 31 3.º 

N14 0 0 1 1 2.º 

N15 0 0 0 0 1.º 

N16 0 0 1 1 2.º 

N17 0 0 1 1 2.º 

N18 0 0 1 1 2.º 

N19 0 0 1 1 2.º 

N20 30 0 +1* 31 3.º 

* Número adicional face ao indicado no ano inicial 

 

Medidas de Minimização e Programa de Monitorização 

O Programa de Monitorização de Ruído proposto no EIA prevê dois tipos de intervenção, para a fase de construção e 

para a fase de exploração, e encontra-se suficientemente detalhado para atingir os objectivos propostos.  

No Anexo III do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se considera 

fundamental para a minimização dos impactes identificados nos troços Poente e Central. 
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Conclusão Sectorial 

Como conclusão da presente avaliação, considera-se que o projecto se encontra suficientemente detalhado e contém 

os elementos e a informação necessária e suficiente para o objectivo proposto. Refere-se, no entanto, o seguinte: 

 

i) Os receptores acrescentados aos existentes no Estudo de Agosto de 2009 não se encontram identificados nos 

mapas de ruído. 

ii) O receptor R9 da Solução 5, que já constava do Estudo de Agosto 2009, encontra-se omisso no Quadro 6.8.8 

do Estudo de Abril 2010 encontrando-se, no entanto, identificado nos mapas de ruído. 

iii) Verificou-se da visita efectuada a existência de uma habitação recente, à esquerda da Solução 1A, próximo do 

final (Km 1+ 988). Esta situação deverá ser objecto de análise na fase seguinte do projecto. 

iv) Identificaram-se também, à esquerda da Solução 1, ao Km 0+225, uma pequena capela e um edifício de 

convívio. Esta situação deverá ser igualmente objecto de análise na fase seguinte do projecto. 

 

A combinação de alternativas P3+C2+(N2 ou N11 ou N15)  serão as que originarão impactes negativos menos 

significativos ao nível do Ruído. 

 

 
5.6 Componente Biológica 

Caracterização da situação actual 

A caracterização da situação actual permitiu para a área de estudo:  

a) informar que o projecto se insere totalmente no Geopark Naturtejo da Rede Europeia de Geoparques e da Rede 

Global de Geoparques; 

b) verificar que se situa a cerca de 14 km do Sítio de Importância Comunitária Gardunha, a cerca de 7 km do Sítio 

de Importância Comunitária Malcata, a cerca de 4 km da Zona de Protecção Especial do Tejo Internacional, 

Erges e Ponsul, a cerca de 10 km do Parque Natural do Tejo Internacional; 

c) salientar que esta infraestrutura intersecta a IBA Serra de Penha Garcia e Campina de Toulões, na interface 

entre os ambientes rupícolas da serra de Penha Garcia (Ciconia nigra, Gyps fulvus, Neophron percnopterus, 

Falco peregrinus) e as zonas de estepe da Campina de Toulões (Otis tarda, Tetrax tetrax, Burhinus 

oedicnemus); 

d) identificar, cartografar e determinar a representatividade dos habitats naturais em presença: habitats 3170 

(prioritário), 3260, 3280, 3290, 5330pt2, 6220pt2 (prioritário), 6310, 6420, 6430pt2, 8130pt3, 8230pt2, 91B0, 

91E0pt1 (prioritário), 9230pt2, 9330; 

e) listar as espécies de flora com estatuto de conservação com probabilidade de existirem: Myosotis lusitanica 

(Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 Fevereiro), Festuca duriotagana (Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 Fevereiro), Narcissus triandrus (Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 Fevereiro), 

Spiranthes aestivalis (Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 Fevereiro), Narcissus bulbocodium (Anexo 

B-V do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 Fevereiro), Ruscus aculeatus (Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 

24 Fevereiro); 

f) caracterizar sumariamente os tipos fisionómicos em termos florísticos e vegetacionais, atribuindo-lhes uma 

importância em termos ecológicos; 

g) referenciar a lista de espécies de anfíbios (13 espécies, 8 das quais inseridas no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 Fevereiro, e, simultaneamente, Discoglossus galganoi no Anexo B-II do referido diploma); 

répteis (20 espécies, Mauremys leprosa listada nos Anexos B-I e B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

Fevereiro, outras 6 listadas no Anexo B-IV, Coronella austriaca classificada como Vulnerável em Portugal); aves 

(116 espécies, das quais 3 estão classificadas como Criticamente em Perigo – Aegypius monachus, Coracias 

garrulus, Oenanthe leucura – 5 como Em Perigo e 12 como Vulneráveis no Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal; 29 espécies estão presentes no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 Fevereiro, 4 das quais 

consideradas espécies prioritárias: Aegypius monachus, Hieraaetus fasciatus, Otis tarda e Tetrax tetrax); 

mamíferos (24 espécies, nenhuma das quais com estatuto de ameaça em Portugal de acordo com o Livro 
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Vermelho dos Vertebrados de Portugal; Lutra lutra está inserida nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 Fevereiro, e Pipistrellus pipistrellus no Anexo B-IV). 

Esta informação permitiu apresentar uma visão global dos principais valores biológicos existentes para a área de 

estudo, bem como salientar informação considerada relevante para a análise do processo como: a) a distribuição de 

espécies com estatuto de conservação na área de estudo; b) a ocorrência de espécies com estatuto de conservação 

na área de distribuição total; c) o tipo de utilização da área de estudo pelas espécies com estatuto de conservação; 

d) o tipo de habitat preferencial de espécies com estatuto de conservação; e) os territórios de nidificação de espécies 

com estatuto de conservação; f) as populações de espécies de flora encontradas na área de estudo, etc.. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes  

 

Para a flora/vegetação e habitats identificaram-se os seguintes impactes: 

a) Fase de construção: destruição da vegetação em resultado da implantação da via; destruição da vegetação 

em resultado da instalação de aterros e escavações; destruição da vegetação em resultado da construção de 

estradas, passagens e acessos adicionais; destruição e afectação da vegetação em consequência da 

movimentação de maquinaria pesada; afectação da vegetação em resultado de alterações do nível freático; 

afectação a vegetação em resultado do derramamento de poluentes. 

b) Fase de exploração: efeito de barreira; poluição em consequência do aumento do tráfego rodoviário. 

Estes impactes serão negativos, médios, directos, permanentes, certos, locais, reversíveis/parcialmente 

irreversíveis/irreversíveis, pouco significativos/significativos.   

Para a fauna identificaram-se os seguintes impactes: 

a) Fase de construção: destruição/afectação de habitats, perturbação, alteração na composição das 

comunidades faunísticas; mortalidade por atropelamento. 

b) Fase de exploração: perturbação, mortalidade por atropelamento; efeito de barreira; efeito de exclusão. 

 

Estes impactes serão negativos, reduzidos/médios, permanentes/temporários, directos, certos/prováveis, 

locais/regionais, reversíveis/parcialmente irreversíveis/irreversíveis, pouco significativos/significativos/muito 

significativos. 

 

Os anfíbios são um grupo particularmente sensível à destruição/afectação de habitats, à mortalidade por 

atropelamento, ao efeito de barreira; os répteis são um grupo particularmente sensível à mortalidade por 

atropelamento.  

 

Relativamente ao atravessamento da IBA PT012 Serra de Penha Garcia e Campina de Toulões pelas soluções do 

Troço Nascente, numa extensão de cerca de 8 a 9km tem-se a referir: 

 

De acordo com o EIA o corredor estudado: a) ―(..) situa-se entre a linha de separação de zonas com habitat rupícola 

e zonas com habitat para espécies estepárias.‖; b) ―(…) as zonas mais importantes para as espécies rupícolas 

situam-se na serra de Penha Garcia, enquanto que as melhores áreas com características estepárias se situam a 

sudeste da área a afectar pela via.‖. Assim, estas espécies deverão ser afectadas apenas marginalmente pela 

implementação deste projecto. Como refere o Manual de Apoio à Análise de Projectos Relativos à Implementação de 

Infra-Estruturas Lineares (ICNB, 2008) ―São mais vulneráveis à fragmentação (…) as aves de rapina e outras 

espécies que ocorrem em baixas densidades e/ou que requerem grandes áreas de habitat adequado (ex. 

estepárias).‖.  

 

Segundo o Manual de Apoio à Análise de Projectos Relativos à Implementação de Infra-Estruturas Lineares (ICNB, 

2008) são as ―(…) espécies com maior densidade associadas à vegetação das bermas da estrada (sobretudo 

Passeriformes) e as aves nocturnas como Tyto alba (Joveniaux 1985) (…) as principais afectadas. As primeiras, pela 

existência de grandes populações e concentração das mesmas (por exemplo, pardais). As segundas, pelo facto de 

virem muitas vezes alimentar-se nas estradas, quer de animais mortos, quer de presas que também utilizam as 
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estradas, ficando sem reacção quando são encadeadas pelos faróis dos carros. Para além destes dois grupos, 

também as espécies necrófagas que utilizem as estradas para caçar (aves de presa, corvídeos), têm risco de 

atropelamento acrescido.‖ 

 

No desenho n.º 120-EP-80-05 do EIA (Componente Biológica) são apresentadas as áreas de nidificação (buffer de 

1km de raio centrado no local de nidificação) de Gyps fulvus (NT), Ciconia nigra (VU), Neophron percopterus (EN) e 

Falco peregrinus (VU), alguns dos quais são marginalmente interceptados pelas Soluções 1 e 5 situadas na IBA 

PT012 Serra de Penha Garcia e Campina de Toulões. Note-se, contudo, que ocorre uma diferença de cota de 

aproximadamente 350 m entre a localização dos ninhos, concentrados na linha de festo das Serras do Ramilo e 

Gorda, e os traçados das Soluções 1 e 5. Assim, e de acordo com o Manual de Apoio à Análise de Projectos Relativos 

à Implementação de Infra-Estruturas Lineares (ICNB, 2008), pode-se classificar o risco associado a esta infra-

estrutura de moderado a elevado para as espécies referidas.  

 

Segundo o Manual de Apoio à Análise de Projectos Relativos à Implementação de Infra-Estruturas Lineares (ICNB, 

2008) as cortinas de vegetação/sebes (desenhada para morcegos, podendo também ser adaptada para aves) têm 

como objectivo obrigarem as espécies de voo baixo a elevarem a sua trajectória ―(…) de modo a funcionarem como 

barreiras para evitar que a fauna voadora possa entrar no canal da estrada ao nível dos veículos. O seu 

posicionamento e dimensão força-os a elevar o voo, de forma a ultrapassarem o obstáculo, permitindo subir a 

altitudes que evitam ou contribuem para minimizar a colisão.‖. 

 

Tendo em conta o elevado a moderado risco de afectação desta infra-estrutura na zona de atravessamento da IBA 

PT012 Serra de Penha Garcia e Campina de Toulões devido à sua proximidade a locais de nidificação de Gyps fulvus 

(NT), Ciconia nigra (VU), Neophron percopterus (EN) e Falco peregrinus (VU), em fase de Projecto de Execução 

deverá ser analisada a viabilidade de implementação de barreiras acústicas ou outras. Deverá ainda ser considerada 

a instalação de cortinas de vegetação e dispositivos de dissuasão de poiso. Neste troço deverão as obras efectuar-se 

fora do período de nidificação das espécies acima referidas (15 de Janeiro a 31 de Agosto). Caso tal não seja 

possível, por incompatibilidade com a calendarização da obra, deverá garantir-se um acompanhamento ambiental 

por técnico com formação na área da Biologia. 

 

Da mesma forma deve ter-se especial atenção ao muito elevado risco de afectação desta infra-estrutura na zona de 

atravessamento da ribeira de Alpreade devido à sua proximidade a um local de nidificação de Ciconia nigra (os 

traçados propostos para os Troços Poente e Central – Soluções 1, 1B e 2 – intersectam um buffer de 1 km em redor 

de um local de nidificação de Ciconia nigra) que, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal tem 

estatuto de classificação de Vulnerável de acordo com as categorias da UICN. Em fase de Projecto de Execução 

deverá ser analisada a viabilidade de implementação de barreiras acústicas ou outras. Deverá ainda ser considerada 

a instalação de cortinas de vegetação e dispositivos de dissuasão de poiso. Num troço de 1,5 km para cada um dos 

lados da ribeira de Alpreade deverão as obras efectuar-se fora do período de nidificação desta espécie (15 de 

Fevereiro a 31 de Julho). Caso tal não seja possível, por incompatibilidade com a calendarização da obra, deverá 

garantir-se um acompanhamento por técnico com formação na área da Biologia. 

 

No que concerne os impactes cumulativos refere-se uma redução adicional dos habitats naturais e das áreas 

disponíveis para a fauna, prevendo-se também algum grau de perturbação no que respeita os valores naturais. Esta 

infra-estrutura contribuirá para uma redução na diversidade biológica da região, não se prevendo uma magnitude 

expressiva o que resultará num impacte pouco significativo. 

 

No que concerne a análise comparativa de alternativas para a componente biológica verifica-se: 
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Troço Poente 

 

Quadro 5.31 - Análise comparativa de alternativas para a componente biológica – Troço Poente 

Solução Extensão 
(km) 

Habitat 
Total / Tipo 
Habitat (ha) 

Habitat 
Ripícola 

(ha) 

Flora Azinho e 
Sobro 
(ha) 

Utilização 
Vias 
Existentes 

Afectação 
Espécies 

Habitats 
Ricos em 
Espécies de 
Fauna 

P1 12,50 (-) 
43,65 
6220* - 1,06 
5330 - 8,51 

- 
Narcissus 
bulbocodium 

6310 - 28,43 
9330 - 1,70 
5330+6310 - 
3,96 

= + - 

P2 12,14 (-) 
45,96 
6220* - 1,06 
5330 - 10,82 

- - 

6310 - 28,43 
9330 - 1,70 
5330+6310 - 
3,96 

= + - 

P3 9,65 (+) 
32,19 
5330 - 6,74 

- 
Narcissus  
bulbocodium 

6310 - 17,77 
5330+6310 - 
7,67 

= - + 

 

= Alternativa(s) equivalente(s) 

+ Alternativa(s) mais favorável(eis) 

- Alternativa(s) ligeiramente menos favorável(eis) 

- - Alternativa(s) menos favorável(eis)  

- - - Alternativa(s) muito menos favorável(eis) 

 

Apesar de ocorrer uma população de Narcissus bulbocodium (Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

Fevereiro) e de se prever maior afectação de zonas de nidificação de espécies de aves sensíveis e de colónias de 

aves, a menor extensão e menor destruição de área total de habitat (importante pelo habitat em si, bem como por 

ser habitat de espécies de flora e fauna, briófitos, etc.) faz da Solução P3 a mais favorável do ponto de vista da 

componente biológica: flora, habitats e fauna. Por outro lado, esta alternativa não afecta manchas de habitat 

prioritário 6220pt2* - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (Malhadais), nem de habitat 9330 

- Florestas de Quercus suber cuja área de ocupação tem vindo a diminuir.1 

 

Troço Central 

Quadro 5.32 - Análise comparativa de alternativas para a componente biológica – Troço central 

Solução Extensão 
(km) 

Habitat 
Total / Tipo 
Habitat (ha) 

Habitat Ripícola 
(ha) 

Flora Azinho e 
Sobro 
(ha) 

Utilização 
Vias 

Existentes 

Afectação 
Espécies 

Habitats 
Ricos em 

Espécies de 
Fauna 

C1 9,30 (+) 

45,01 
3170* - 
residual 
6220* - 
12,08 
9230 - 2,52 
5330 - 12,90 

0,19 
atravessamento 
da Ribeira de 
Alpreade (com 
91E0*) 

- 

6310 - 11,00 
9330 - 0,02 
5330+6310 - 
6,29 

- - + 

C2 9,99 (-) 

50,11 
3170* - 
residual 
6220* - 
10,92 
9230 - 12,58 
5330 - 14,77 

0,23 
atravessamento 
da Ribeira de 
Alpreade 
(com 91E0*) 
atravessamento 
de outra ribeira 
(3280, 6430, 
91B0) 

- 6310 - 11,64 - + - 

                                            
1 Segundo o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2000) ―Os bosques remanescentes de sobreirais são pequenos e 
frequentemente representam formações em vales apertados ou encostas declivosas não acessíveis facilmente à agricultura. Outra 
situação frequente é a de manchas em que a intervenção humana, tendo existido, é antiga e cessou há tempo suficiente para 
restabelecimento parcial duma situação análoga ao clímax (paraclímax).‖   

http://www.icn.pt/psrn2000/caracterizacao_valores_naturais/habitats/6220.pdf
http://www.icn.pt/psrn2000/caracterizacao_valores_naturais/habitats/9330.pdf
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= Alternativa(s) equivalente(s) 

+ Alternativa(s) mais favorável(eis) 

- Alternativa(s) ligeiramente menos favorável(eis) 

- - Alternativa(s) menos favorável(eis)  

- - - Alternativa(s) muito menos favorável(eis) 

 

Apesar de afectar mais 1,16 ha de 6220pt2* - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

(Malhadais), 0,02 ha de habitat 9330 - Florestas de Quercus suber e mais área de habitat 6310 - Montados de 

Quercus spp. de folha perene, a menor afectação de zonas de nidificação de espécies de aves sensíveis e de colónias 

de aves, a menor extensão da solução, a menor destruição de área total de habitat (destacando-se a menor área 

afectada de habitat 9230pt2 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica) e o 

atravessamento de somente uma ribeira (com a presença de 0,19 ha de vegetação ribeirinha) faz da Solução C1 a 

mais favorável do ponto de vista da componente biológica: flora, habitats e fauna. 

 

Troço Nascente 

 

Quadro 5.33 - Análise comparativa de alternativas para a componente biológica – Troço Nascente 

Solução 
Extensão 

(km) 

Habitat 
Total / Tipo 

Habitat 
(ha) 

Habitat Ripícola 
(ha) 

Flora 
Azinho e 

Sobro 
 (ha) 

Utilização 
Vias 
Existentes 

Afectação 
Espécies 

Habitats 
Ricos em 
Espécies 
de Fauna 

N1 33,70 (=) 

148,30 
3170* - 
pontual 
6220* - 
9,10 
5330 - 
101,40 
5330+8230 
- 5,50 
8230+5330 
- 4,50 

2,00 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas (menor 
afectação) 

- 

6310 - 10,80 
9330 - 8,80 
5330+6310 
- 6,20 

- - = - 

N2 34,39 (=) 

132,90 
3170* - 
pontual 
6220* - 6,0 
5330 - 
100,10 
5330+8230 
- 5,50 
8230+5330 
- 4,50 

1,90 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas 

- 

6310 - 6,40 
9330 - 2,20 
5330+6310 
- 6,20 

- = + 

N3 33,89 (=) 

148,70 
3170* - 
pontual 
6220* - 
9,10 
5330 - 
101,80 
5330+8230 
- 5,50 
8230+5330 
- 4,50 

2,10 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, -
Ribeira das 
Tapadas 

- 

6310 - 10,80 
9330 - 8,80 
5330+6310 
- 6,20 

- - = - 

N4 34,18 (=) 
146,00 
3170* - 
pontual 

2,00 
atravessamento 
da Ribeira das 

- 
6330 - 10,80 
9330 - 8,70 
5330+6310 

- - = - 

http://www.icn.pt/psrn2000/caracterizacao_valores_naturais/habitats/6220.pdf
http://www.icn.pt/psrn2000/caracterizacao_valores_naturais/habitats/9330.pdf
http://www.icn.pt/psrn2000/caracterizacao_valores_naturais/habitats/6310.pdf
http://www.icn.pt/psrn2000/caracterizacao_valores_naturais/habitats/6310.pdf
http://www.icn.pt/psrn2000/caracterizacao_valores_naturais/habitats/9230.pdf
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6220* - 
9,10 
5330 - 
99,10 
5330+8230 
- 5,70 
8230+5330 
- 4,50 

Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas (menor 
afectação) 

- 6,20 

N5 34,87 (=) 

130,60 
3170* - 
pontual 
6220* - 
6,00 
5330 - 
97,80 
5330+8230 
- 5,70 
8230+5330 
- 4,50 

1,90 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas 

- 

6310 - 6,40 
9330 - 2,10 
5330+6310 
- 6,20 

- - = + 

N6 34,37 (=) 

146,40 
3170* - 
pontual 
6220* - 
9,10 
5330 - 
99,50 
5330+8230 
- 5,70 
8230+5330 
- 4,50 

2,10 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas 

- 

6310 - 10,80 
9330 - 8,70 
5330+6310 
- 6,20 

- - = - 

N7 33,95 (=) 

153,90 
3170* - 
pontual 
6220* - 
9,10 
5330 - 
107,80 
5330+8230 
- 5,50 
8230+5330 
- 4,50 

2,00 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas (menor 
afectação) 

- 

6310 - 10,80 
9330 - 8,80 
5330+6310 
- 5,40 

- - = - 

N8 34,64 (=) 

138,60 
3170* - 
pontual 
6220* - 
6,00 
5330 - 
106,50 
5330+8230 
- 5,50 
8230+5330 
- 4,50 
 

1,90 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas 

- 

6310 - 6,40 
9330 - 2,20 
5330+6310 
- 5,40 

- - = + 

N9 34,14 (=) 

154,40 
3170* - 
pontual 
6220* - 
9,10 
5330 - 
108,20 
5330+8230 

2,10 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 

- 

6310 - 10,80 
9330 - 8,80 
5330+6310 
- 5,40 

- - = - 
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- 5,50 
8230+5330 
- 4,50 

Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas (menor 
afectação) 

N10 34,43 (=) 

152,10 
3170* - 
pontual 
6220* - 
9,10 
5330 - 
105,70 
5330+8230 
- 5,70 
8230+5330 
- 4,50 

2,00 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas (menor 
afectação) 

- 

6310 – 
10,80 
9330 - 9,00 
5330+6310 
- 5,40 

- - = - 

N11 35,12 (=) 

136,80 
3170* - 
pontual 
6220* - 
6,00 
5330 - 
104,40 
5330+8230 
- 5,70 
8230+5330 
- 4,50 

2,00 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas 

- 

6310 - 6,40 
9330 - 2,40 
5330+6310 
- 5,40 

- = + 

N12 34,62 (=) 

152,60 
3170* - 
pontual 
6220* - 
9,10 
5330 - 
106,10 
5330+8230 
- 5,70 
8230+5330 
- 4,50 

2,10 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas 

- 

6310 - 10,80 
9330 - 9,00 
5330+6310 
- 5,40 

- - = - 

N13 36,33 (=) 

98,60 
3170* - 
pontual 
6220* - 
6,70 
5330 - 
59,30 

0,60 
traçado mais 
setentrional: 
galerias ripícolas 
e prados 
higrófilos menos 
desenvolvidos 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeira 
de Monsantela, 
Rio Ponsul, 
Ribeira das 
Poldras, Ribeira 
das Tapadas 

- 

6310 - 26,10 
9330 - 0,40 
5330+6310 
- 5,40 

+ = + 

N14 34,41 (=) 

142,80 
3170* - 
pontual 
6220* - 
10,80 
5330 - 
100,60 
5330+8230 
- 5,50 
8230+5330 

1,80 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 

- 
6310 - 10,80 
9330 - 8,80 

- - = + 
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- 4,50 Ribeira das 
Tapadas (menor 
afectação) 

N15 35,09 (=) 

127,50 
3170* - 
pontual 
6220* - 
7,70 
5330 - 
99,40 
5330+8230 
- 5,50 
8230+5330 
- 4,50 

1,70 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas 

- 
6310 - 6,40 
9330 - 2,20 

- = + 

N16 34,60 (=) 

143,30 
3170* - 
pontual 
6220* - 
10,80 
5330 - 
101,00 
5330+8230 
- 5,50 
8230+5330 
- 4,50 

1,90 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas 

- 
6310 - 10,80 
9330 - 8,80 

- - = + 

N17 34,89 (=) 

140,50 
3170* - 
pontual 
6220* - 
10,80 
5330 - 
98,40 
5330+8230 
- 5,70 
8230+5330 
- 4,50 

1,80 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas (menor 
afectação) 

- 
6310 - 10,80 
9330 - 8,70 

- - = + 

N18 35,58 (=) 

125,20 
3170* - 
pontual 
6220* - 
7,70 
5330 - 
97,10 
5330+8230 
- 5,70 
8230+5330 
- 4,50 

1,70 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas 

- 
6310 - 6,40 
9330 - 2,10 

- = + 

N19 35,08 (=) 

141,00 
3170* - 
pontual 
6220* - 
10,80 
5330 - 
98,80 
5330+8230 
- 5,70 
8230+5330 
- 4,50 

1,90 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeiro 
Mourisco, Ribeira 
de Moinhos, 
Barroca da 
Figueira, Rio 
Ponsul, Ribeira 
das Poldras, 
Ribeira das 
Tapadas 

- 
6310 - 10,80 
9330 - 8,70 

- - = + 

N20 36,51 (=) 
91,90 
3170* - 
pontual 

0,80 
traçado mais 
setentrional: 

- 
6310 - 26,10 
9330 - 0,40 
5330+6310 

+ = + 
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6220* - 
3,30 
5330 - 
59,10 

galerias ripícolas 
e prados 
higrófilos menos 
desenvolvidos 
atravessamento 
da Ribeira das 
Taliscas, Ribeira 
de Monsantela, 
Rio Ponsul, 
Ribeira das 
Poldras, Ribeira 
das Tapadas 

- 2,20 

 

= Alternativa(s) equivalente(s) 

+ Alternativa(s) mais favorável(eis) 

- Alternativa(s) ligeiramente menos favorável(eis) 

- - Alternativa(s) menos favorável(eis)  

- - - Alternativa(s) muito menos favorável(eis) 

 

Apesar da maior extensão das Soluções N13 e N20 e da maior afectação de habitat 6310 - Montados de Quercus 

spp. de folha perene (cujo 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, obriga a compensar), a menor afectação de zonas de nidificação de espécies de aves 

sensíveis e de colónias de aves, o traçado mais setentrional (resultante no atravessamento de menor número de 

linhas de água; em galerias ripícolas e prados higrófilos menos desenvolvidos; menor presença de vegetação 

ribeirinha, 0,6 e 0,8 ha, para N13 e N20 respectivamente) fazem destas soluções as mais favoráveis do ponto de 

vista da componente biológica: flora, habitats e fauna. 

 

A apreciação global na componente biológica efectuada pelo EIA para as 20 alternativas analisadas para o Troço 

Nascente é a seguinte: 

 

Quadro 5.34 - Apreciação Global na Componente Biológica 

Apreciação Global  Alternativas 

Alternativa(s) mais favorável(eis) N13; N20 

Alternativa(s) ligeiramente menos favorável(eis) N2, N5, N8, N11, N15, N18 

Alternativa(s) menos favorável(eis)  N14, N16, N17, N19 

Alternativa(s) muito menos favorável(eis) N1, N3, N4, N6, N7, N9, N10, N12 

  

Salientam-se, igualmente, as Alternativas Muito Menos Favoráveis para a Componente Biológica do Troço Nascente: 

N1, N3, N4, N6, N7, N9, N10 e N12.   

 

Da avaliação efectuada, conclui-se que a combinação de Alternativas dos Troços Poente, Central e Nascente que 

apresenta menor impacte sobre a componente biológica corresponde a P3 + C1 +(N13 ou N20). 

 

Apesar dos impactes negativos resultantes da implementação desta infra-estrutura nos valores naturais em presença, 

considera-se que os mesmos poderão ser minimizados se adoptadas as medidas de minimização adequadas. 

 

Medidas de minimização e Planos de Monitorização 

No Anexo III do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se considera 

fundamental para a minimização dos impactes identificados nos troços Poente e Central, bem como os aspectos a ter 

em consideração para o desenvolvimento do Programa de Monitorização da Flora, Vegetação e Habitats e ainda da 

Fauna. 

 

 

http://www.icn.pt/psrn2000/caracterizacao_valores_naturais/habitats/6310.pdf
http://www.icn.pt/psrn2000/caracterizacao_valores_naturais/habitats/6310.pdf
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5.7 Solos  

Caracterização da situação actual 

Os solos presentes, na área de projecto, são de um modo geral ácidos. A permeabilidade do solo é, geralmente 

elevada, apenas se verificando encharcamento nos solos do fundo dos vales, em resultado do escasso escoamento 

horizontal das principais linhas de água após episódios de precipitação intensa. 

 

Na maior parte dos solos presentes o horizonte de terra vegetal apresenta uma componente de matéria orgânica 

reduzida ou moderada. 

 

Embora na sua maioria os solos atravessados pelo projecto apresentem reduzida capacidade de uso, adequando-se a 

utilizações silvícolas ou silvo-pastoris, encontram-se algumas áreas, cujas capacidades produtivas justificaram a sua 

integração em Reserva Agrícola Nacional (RAN). Estes solos encontram-se maioritariamente ao longo de linhas de 

água e são relativamente escassos na região, pelo que a sua preservação se considera importante. 

Identificação e avaliação de impactes e análise comparativa de alternativas 

As principais acções geradoras de impactes nos solos, na fase de construção, são: 

 a desmatação e limpeza do terreno; 

 a implantação física do projecto; 

 a instalação e presença de estaleiros e circulação de veículos e máquinas pesadas; 

 o derrame acidental de substâncias poluentes. 

 

Na fase de exploração considera-se que, o derrame acidental de substâncias poluentes, será a principal acção 

geradora de impactes. 

 

A desmatação é efectuada no âmbito das acções de preparação do terreno, durante a fase de construção, favorece a 

aceleração dos processos erosivos, gerando um impacte negativo. 

 

Com a implementação do projecto, os solos da área desmatada passam a ser ocupados pela via e pelos taludes. 

 

A utilização dos solos orgânicos (resultantes da decapagem) na cobertura de taludes de escavação e aterro, preserva 

os solos de melhores qualidades e contribui para a estabilização de taludes criados, constituído para a minimização 

dos impactes gerados. 

 

A implantação física do projecto traduz-se numa ocupação definitiva dos solos representado a perda do seu valor 

como recurso produtivo o que constitui um impacte negativo. Assim, o impacte gerado nos solos é tanto mais 

significativo quanto maior for a área de RAN ocupada. 

 

Nas áreas não pavimentadas afectas à instalação de estaleiros e circulação de veículos e máquinas pesadas, 

ocorrerão fenómenos de compactação do solo que se traduzem num impacte negativo pouco significativo para todos 

os traçados. 

 

Durante a construção, podem ainda ocorrer processos de contaminação devidos ao derrame de substâncias 

poluentes. Estes impactes, que podem ocorrer em qualquer dos traçados em estudo, são minimizáveis e consideram-

se pouco significativos. 

 

Na fase de construção, nos taludes de aterro e escavação que tenham sido adequadamente vegetalizados e que 

sejam bem mantidos haverá a possibilidade de se desenvolverem progressivamente processos pedogenéticos que 

permitam a sua adaptação às novas situações morfológicas, promovendo a estabilização dos taludes. Assim, o 

impacte gerado considera-se negativo e pouco significativo. 
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Na fase de exploração, exceptuando-se eventuais casos de contaminação devido a acidentes envolvendo veículos 

transportadores de substâncias poluentes, considera-se que o impacte gerado neste factor ambiental é negativo e 

pouco significativo. 

 

Assim, considera-se que, dos diferentes tipos de impactes nos solos identificados, apenas a ocupação definitiva de 

solos com potencial produtivo incluídos em RAN constitui um aspecto susceptível de permitir alguma diferenciação 

entre as alternativas apresentadas. 

 

Segundo o EIA o impacte é de magnitude reduzida, pouco significativo, quando os solos interferidos não integram a 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou, integrando a RAN, ocorre afectação de uma área inferior a 3 ha. Quando são 

ocupados solos de RAN numa área compreendida entre 3 ha e 5 ha, considera-se um impacte de magnitude 

moderada, significativo. Para atravessamentos de RAN numa área superior a 5 ha o impacte é considerado de 

magnitude elevada, muito significativo. 

 

No quadro 5.35, elaborado com base nos dados apresentados no EIA, apresentam-se as áreas de RAN ocupadas 

pelas diferentes alternativas. 
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Quadro 5.35 – Áreas de RAN ocupadas 

  Área ocupada 
(hectares) 

Troço Poente Troço Central Troço Nascente 

  
P1 P2 P3 C1 C2 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 

S
o

lu
ç
ã

o
 1

 

1,1 1,7 1,7                                                 

1,2 6,3 6,3 6,3                                               

1,3 10,7       11                                           

1,4 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

1,5 0           0 0 0 0 0                               

1,6 0           0 0 0 0 0                 0 0 0 0 0 0   

1,7 0,3           0,3 0,3 0,3       0,3 0,3 0,3         0,3 0,3 0,3         

1,8 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   

1,9 3,8           3,8   3,8 3,8   3,8 3,8   3,8 3,8   3,8   3,8   3,8 3,8   3,8   

1,10 0,3           0,3     0,3     0,3     0,3       0,3     0,3       

1,11 0,3           0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

solução  1A 1,2   1,2                                               

solução  1B 4,3     4,3                                             

solução  1C 0,3                 0,3 0,3 0,3       0,3 0,3 0,3         0,3 0,3 0,3   

Solução 2 9,1         9,1                                         

Solução 3,1 0                       0 0 0 0 0 0 0               

Solução 3,2 0,3                       0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3                 

Solução 4 0                                     0 0 0 0 0 0   

S
o

lu
ç
ã

o
 5

  5a 0,7                                   0,7               

5b 12,2                                   12,2             12,2 

5c 2,6             2,6     2,6     2,6     2,6   2,6   2,6     2,6   2,6 

5d 0,6             0,6 0,6   0,6 0,6   0,6 0,6   0,6 0,6 0,6   0,6 0,6   0,6 0,6 0,6 

Solução 5,1 0,6                                                 0,6 

Solução 6 2,3             2,3     2,3     2,3     2,3       2,3     2,3     

Solução 7 0,4               0,4     0,4     0,4     0,4       0,4     0,4 0,4 

Total 8,0 7,5 4,3 10,7 9,1 4,7 6,1 5,4 4,7 6,1 5,4 5,0 6,4 5,7 5,0 6,4 5,7 16,4 4,7 6,1 5,4 4,7 6,1 5,4 16,7 
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Da análise do Quadro 5.35 pode concluir-se que: 

 

 No Troço Poente, a alternativa P3, que integra a Solução 1B, é aquela que se apresenta como menos 

desfavorável do ponto de vista do factor ambiental Solos, com uma ocupação de área de RAN francamente 

inferior às alternativas P1 e P2; 

 

 No Troço Central, a alternativa C2 apresenta-se, do ponto de vista do factor ambiental Solos, ligeiramente 

menos desfavorável do que a alternativa C1, dado apresentar menor afectação de RAN. 

 

 No Troço Nascente, as alternativas N1, N4, N14 e N17 são as que se apresentam como menos 

desfavoráveis, com uma área de ocupação de RAN idêntica para qualquer delas e com uma ocupação de área 

de RAN inferior às restantes alternativas do troço Nascente. 

 

De referir que, relativamente ao troço Poente e Central, esta conclusão se encontra em consonância com o parecer 
emitido pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), que elegeu como menos desfavoráveis 
para os troços referidos as alternativas P3 e C2, respectivamente. Esta avaliação teve em consideração a dimensão 
das manchas agrícolas atravessadas e a sua inserção na RAN, a dimensão da propriedade e a ocupação cultural, 
tendo atribuído maior peso às manchas significativas de olival devido à sua importância na economia agrícola da 
região. Quanto ao troço Nascente a DRAPC considerou como menos desfavoráveis para a actividade agrícola as N2, 
N5, N8, N15 ou N18, tendo considerado como mais desfavoráveis as alternativas que incluem as subdivisões 5b ou 
1.9 ou 1.10. (N1, N4, N7, N9, N10, N12, N13 N14, N17, N19 ou N20). 
 
A DRAPC considerou ainda que, no Troço Poente, os impactes poderiam, na alternativa P3, ser minimizados se o Nó 
na EN18-7 fosse efectuado no lado norte dessa via. Para o troço Central propõe uma correcção de traçado tendo em 

vista a não afectação de uma mancha significativa de RAN, situada numa zona a sul de Oledo. Propõe também um 
pequeno desvio para norte, no início do Troço Central, tendo em vista reduzir o impacto na área regada com pivot. 
Na generalidade concorda-se com as alterações propostas. Verifica-se, contudo, que, no que se refere à minimização 
da afectação da mancha de RAN, essa minimização poderá não ser viável dentro do corredor analisado. No entanto, 
esta questão deverá ser devidamente ponderada em Projecto de Execução. 
 

Medidas de minimização 

As medidas de minimização apresentadas no EIA consideram-se adequadas. No Anexo III do presente Parecer 

encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se considera fundamental para a minimização dos 

impactes identificados nos troços Poente e Central. 

 

 

5.8 Socioeconomia  

Caracterização da situação actual 

O projecto localiza-se na Região Centro (NUT II), nas Sub-regiões NUT III – Beira Interior Sul, concelhos de Castelo 

Branco (freguesias de Alacins, Escalos de Cima e Lousa) e Idanha-a-Nova (freguesias de Idanha-a-Nova, Idanha-a-

Velha, Medelim, Monfortinho, Monsanto, Oledo, Penha Garcia e Proença-a-Velha). 

 

O traçado desenvolve-se no sentido poente/nascente, iniciando-se a norte da cidade de Castelo Branco, nas 

proximidades de Alcains, e termina a sul das Termas de Monfortinho. 

 

A área de implantação do projecto marca a transição entre as regiões montanhosas das sub-regiões da Cova da 

Beira e Beira Interior e a peneplanície norte-alentejana.  

 

As densidades populacionais são muito baixas, 8,3 hab/km2 para o concelho de Idanha-a-Nova e 38,7 hab/km2 para 

o concelho de Castelo-Branco, enquanto que o continente apresenta 111,8 hab/km2. O povoamento é concentrado, 

predominando os lugares de pequena dimensão num território polarizado por uma cidade de média dimensão. Esta 

cidade com 30449 habitantes em 2001, e Alcains com 4698 habitantes, são os lugares com mais de 2500 habitantes 

em toda a sub-região, ambos no concelho de Castelo Branco. 
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As restantes sedes de concelho são vilas de pequena dimensão: Idanha-a-Nova com 2134 habitante e Vila Velha de 

Ródão com 1186 habitantes. 

 

De acordo com os dados do INE (censo de 1981, 1991,e 2001) transcritos no EIA, o concelho de Castelo Branco 

apresenta uma pequena diminuição de população na primeira década em análise e um acréscimo na segunda, sendo 

que no global da época em análise apresenta um ligeiro crescimento (1,5%). 

 

É de notar o crescimento acentuado do pólo urbano de Castelo Branco (32,5%), assim como Alcains (17,3%) que 

beneficia com a proximidade com a sede do concelho, enquanto que Escalos de Cima, Lardosa e Lousa apresentam 

um decréscimo acentuado de população (-36,4, -10,9 e -19,3% respectivamente). Contudo, as freguesias de Escalos 

de Cima e Lardosa, na década de 1991 a 2001, inverteram a tendência de decréscimo apresentando um pequeno 

crescimento, talvez devido à sua proximidade à A23. 

 

A Idanha-a-Nova, concelho de características rurais, não dispõe de nenhum pólo urbano forte, centralizador de 

serviços e motor de algum desenvolvimento industrial, sofre de grande dependência de Castelo Branco, apresenta 

perdas demográficas contínuas e acentuadas (-27,6 % no concelho). Apenas a freguesia de Idanha-a-Nova 

apresenta uma pequena recuperação na década de 1991-2001. 

 

Quanto à habitação, predomina uma estrutura de habitação unifamiliar, com excepção da freguesia de Castelo 

Branco que inclui a sede do concelho, onde se verifica uma maior densificação do edificado. 

 

O rácio famílias/alojamento, na área em estudo situa-se entre 0,69 e 0,43 o que indicia que uma parte significativa 

dos alojamentos não constitui residência permanente. Tal, justificar-se-á pela perda de população, dos meios rurais, 

resultante de movimentos migratórios e pela existência de segundas residências. 

 

Relativamente ao emprego e de acordo com os valores do INE transcritos no EIA, no concelho de Castelo Branco 

predomina o emprego no sector terciário enquanto que no concelho de Idanha-a-Nova o sector primário apresenta 

uma importância significativa. Segundo o EIA a taxa de desemprego em Castelo Branco é de 5,4% e na Idanha-a-

Nova é de 8,3%. 

 

Ao nível da rede viária, o IP2 é o eixo rodoviário dominante a nível regional que permite as ligações norte/sul no 

interior do país. O Plano Rodoviário Nacional define o IC31 como eixo rodoviário que faz a ligação entre o IP2 (A23) 

e a fronteira de Espanha, em Monfortinho. Este eixo assume, para além da importância sub-regional, importância nas 

ligações internacionais com partida e destino na Região Centro e na Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

Identificação, avaliação de impactes e análise comparativa de alternativas 

A avaliação de impactes foi efectuada, de acordo com a metodologia adoptada no EIA, a duas escalas, à escala 

regional e concelhia e à escala local. 

 

A nível regional e concelhio, o IC31 contribuirá de forma positiva e significativa para o desenvolvimento das 

acessibilidades da sub-região Interior Sul, ―centrando‖ o seu principal pólo de desenvolvimento – Castelo Branco – 

em relação aos principais centros urbanos nacionais (Lisboa e Porto) e da vizinha Espanha (Madrid). 

 

Ao nível concelhio permitirá moderar o crescimento do tráfego noutros eixos rodoviários, como a EN239 e a antiga 

EN240, desviando o tráfego de passagem diminuindo e reduzindo o efeito de atravessamento de povoações ao 

mesmo tempo que contribui para melhorar a acessibilidade destas. 

 

A construção da via implicará o investimento de algumas dezenas de milhões de euros, parte do qual se repercutirá, 

directa e indirectamente, a nível local através do fornecimento de bens e serviços gerando um impacte positivo ao 

nível do emprego e das actividades económicas. 
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Pode por isso considerar-se que, do ponto de vista das acessibilidades locais a solução 1 é ligeiramente mais 

favorável por se apresentar menos extensa (cerca de menos 3 km), enquanto que a solução 5 é ligeiramente mais 

favorável do ponto de vista das acessibilidades concelhias por apresentar uma maior proximidade a um maior 

número de núcleos urbanos. 

 

Assim, de forma global, o impacte gerado pela implementação do projecto, do ponto de vista do factor ambiental 

Componente Social, à escala regional e concelhia é positivo e significativo para qualquer das soluções apresentadas. 

Contudo, podemos considerar que a Solução 1 se apresenta como mais favorável à escala regional por ser menos 

extensa e a Solução 5 mais favorável à escala concelhia por se aproximar mais dos núcleos urbanos. 

 

Analisando os impactes a uma escala local, pode-se distinguir os impactes resultantes das operações de construção 

da via e os impactes resultantes da implantação do projecto. 

 

Os impactes resultantes das operações de construção devem-se fundamentalmente à instalação de estaleiros, 

movimentação de máquinas e veículos, fabricação de betão e asfalto, transporte e depósito de materiais, utilização 

de áreas de empréstimo, etc.. 

 

Efectivamente, a movimentação de máquinas e veículos, poderá afectar significativamente a segurança e saúde 

(ruído e poeiras) das populações na envolvente, afectará ainda a segurança e fluidez na circulação de veículos e 

peões. Igualmente a intersecção de vias de comunicação a restabelecer ou com as quais se processam ligações, 

poderão sofrer condicionamentos da circulação durante a fase de construção. Também a deslocação de maquinaria 

pesada nos acessos às áreas de trabalho poderá vir a utilizar caminhos agrícolas existentes, provocando emissão de 

grandes quantidades de poeiras que irão depositar-se sobre as culturas, reduzindo a sua produtividade. A construção 

da via, embora não seja expectável grande incidência ao nível do emprego local, terá ainda um impacte positivo 

gerado pela presença de várias dezenas de trabalhadores e pelo fornecimento de alguns produtos e serviços. Na sua 

maior parte, impactes negativos resultantes da actividade construtiva serão localizados, temporários, reversíveis e 

minimizáveis.  

 

Os principais impactes na fase de construção, resultarão da implementação da nova via, isto é, da transformação 

irreversível da ocupação do espaço e suas consequências nos usos do território e modos de vida locais. Os impactes 

que se prevê que venham a ocorrer, nesta fase, são essencialmente negativos e relacionados com as interferências 

com os aglomerados urbanos e parque habitacional resultantes, nomeadamente da afectação directa ou indirecta de 

habitações, da ocupação de área agrícolas, da afectação de acessos actuais a habitações exigindo restabelecimentos 

e percursos mais longos e efeito de barreira em áreas agrícolas.  

 

Na fase de exploração, os principais impactes resultarão da presença da via e do efeito de barreira física e visual que 

causará, em áreas agrícolas e habitadas. Este impacte inicia-se na fase de construção e assume nesta fase carácter 

definitivo. 

 

A via será vedada, sem ligações de nível, possibilitando acessos locais apenas nos Nós, produzindo por isso um efeito 

de barreira de grande continuidade. 

 

Relativamente aos acessos rodoviários, ao número e à localização dos nós consideram-se estes, de uma forma geral, 

adequados à estrutura urbana em causa. 

 

Assim, analisando troço a troço tem-se:  

 

Troço Poente: 

Solução 1 (subdivisões 1.1+1.2) 

O Nó de Alcains e a plena via até ao Km 0+500, irão afectar 1 habitação (na zona do talude, a norte do km 

0+000 que será expropriada), 2 habitações (a 40 metros a norte do km 0+100/0+150), uma capela (a 30 m a 

noroeste do km 0+290), um Centro de Convívio, (a 30 m a noroeste do km 0+350) uma unidade empresarial do 
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ramo agro-industrial (a 70 m a sudeste do km 0+500) e Edifícios do Laboratório da Direcção Regional de 

Agricultura e Pescas da Beira Interior, (a 30/100 m a sudeste do km 0+250) pelo que se considera que irá gerar 

impactes negativos muito significativos, a nível local. 

 

Esta solução implicará ainda a demolição de edifícios de apoio agrícola localizados ao km 2+150, 2+175, 2+200 e 

6+560. 

 

O traçado irá afectar áreas de olival e de culturas de sequeiro e irá seccionar, sensivelmente a meio, uma vinha 

com cerca de 20 hectares com sistema de rega, inserida numa propriedade murada, sendo directamente 

afectados 1,1 hectares, sendo que os edifícios da exploração situam-se a 80 metros da via pelo que, o impacte 

gerado, na ocupação de áreas agrícolas, se considera negativo e significativo. 

 

O efeito de barreira gerado pela construção da via, neste troço, verificar-se–á fundamentalmente em Alcains, 

numa zona periférica e irá deixar uma pequena área ―entalada‖ entre a A23 e a via a construir. Assim, tendo em 

atenção que se trata de uma única situação e que a área envolvida é uma área que já se encontra separada do 

centro da povoação pela EN18 e limitada pela EN352, considera-se que o impacte gerado será pouco significativo 

a significativo. 

 

Solução 1A: 

Esta solução, a partir do km 1+200, aproxima-se da Solução 1 evitando apenas os impactes gerados ao nível das 

habitações afectadas. Nesta solução não haverá afectação de habitações. 

De acordo com o quadro 6.9.3 do EIA, prevê-se a demolição de 4 edifícios, sendo 2 edifícios rurais de apoio 

agrícola com funcionalidade habitacional, ao km 1+900 e 2 edifícios de apoio agrícola, localizados ao km 1+930 e 

km 1+955. 

 

Solução 1B: 

Esta solução não irá afectar habitações. Os impactes na actividade agrícola têm algum significado pela área 

abrangida, pela intercepção áreas de olival, vinha e culturas temporárias de sequeiro e pelo efeito de 

seccionamento. Contudo, trata-se de áreas agrícolas de grande dimensão pelo que terão uma maior possibilidade 

de superar o efeito de seccionamento. Neste corredor localiza-se um edifício de apoio agrícola e junto a este, um 

pequeno açude que integra uma rede de pontos de água de apoio ao combate a incêndios florestais   

 

É ainda de referir a afectação directa de 6 edifícios de apoio agrícola e, eventualmente, a afectação da faixa 

limite do regolfo de um açude que integra uma rede de pontos de água de apoio ao combate a incêndios 

florestais. Esta afectação, de acordo com o EIA, é passível de vir a ser evitada com um pequeno desvio, a 

ponderar em fase de projecto de execução.  

 

Assim, pode-se considerar que, do ponto de vista da Socioeconomia e para o Troço Poente, a Solução 1B se 

apresenta ligeiramente menos desfavorável, uma vez que é aquele que não afecta edifícios com funcionalidade 

habitacional. Contudo, em fase de projecto, deverá ser avaliada a possibilidade de ajustar o projecto de forma a 

evitar a afectação do ponto de água existente, anteriormente referido. Caso essa manutenção não seja possível 

deverá ser construído novo ponto de água noutro local. 

 

Troço Central 

 

Solução 1 (subdivisão 1.3) 

Esta solução não prevê a afectação de habitações. Do ponto de vista da actividade agrícola, os solos são de 

mediana a boa aptidão agrícola, prevendo-se a afectação de parcelas de olival com culturas de sequeiro sob o 

coberto das árvores, pelo que o impacte gerado será negativo e significativo. Dada a dimensão das propriedades 

afectadas considera-se que o efeito de seccionamento constituirá um impacte negativo pouco significativo. De 

acordo com o quadro 6.9.3 do EIA, prevê-se a demolição de 5 edifícios de apoio agrícola. 
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Solução 2 

Esta solução não prevê a afectação de habitações. Os impactes gerados na agricultura serão negativos e pouco 

significativos face às características do solo, que são explorados extensivamente com pastagem e cultura arvense 

de sequeiro. A acrescer aos dados anteriores, é ainda de notar que, a Solução 2 se desenvolve entre Oledo e 

Idanha-a-Nova, o que permite uma boa ligação a ambas e evita que o acesso a Idanha-a-Nova seja feito 

obrigatoriamente pelo interior da povoação de Oledo. 

 

De acordo com o exposto, pode-se considerar que a Solução 2 se apresenta, do ponto de vista da Socieconomia, 

menos desfavorável. 

 

Troço Nascente: 

 

 Solução 1 (subdivisões 1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11) 

A Solução 1 não prevê a afectação directa de habitações. No que se refere à ocupação de áreas agrícolas o EIA 

identifica quatro zonas em que a via irá atravessar áreas com ocupação agrícola, dois deles com parcelas de 

grande dimensão mas cujos terrenos apresentam fraca ou mediana aptidão agrícola pelo que o impacte gerado 

se considera pouco significativo. No final existe ainda uma outra área que se insere em solo com razoável aptidão 

agrícola comum às duas soluções em avaliação. O traçado do projecto evita as principais áreas de olival, 

minimizando os impactes na actividade agrícola. Dada a dimensão das propriedades afectadas considera-se que o 

efeito de seccionamento constituirá um impacte negativo pouco significativo. 

 

No que se refere à afectação directa de edificações, prevê-se, de acordo com o quadro 6.9.3 do EIA, a demolição 

dos seguintes edifícios:  

 

 Subdivisão 1.8 – 4 edifícios de apoio agrícola 

 Subdivisão 1.9 – 1 edifício de apoio rural com funcionalidade habitacional  

 Subdivisão 1.10 – 2 edifícios de apoio agrícola, sendo que 1 (km 51+450) tem também funcionalidade 

habitacional 

 Solução 1C 

Os impactes gerados com esta alternativa (1.C) são idênticos aos da Solução 1 no trecho correspondente (1.7). 

Verifica-se apenas uma menor extensão da ligação à EM332 e um menor comprimento do viaduto sobre a 

referida EM 332 e a ribeira de Moinho. Do ponto de vista socioeconómico não se verificam diferenças relevantes 

entre a Solução 1 e a Solução 1C.  

 

 Solução 3 

Esta solução constitui uma alternativa ao atravessamento da ribeira das Taliscas. O tipo de ocupação é idêntico 

ao da Solução 1 nos troços alternativos (1.5 e 1.6) não se verificando do ponto de vista da socioeconomia 

diferenças relevantes no trecho correspondente.  

 

 Solução 4 

Tal como a solução 3, trata-se de mais uma alternativa para a travessia da ribeira das Taliscas. O tipo de 

ocupação é idêntico ao da Solução 1 no troço alternativo (1.5) não se verificando, do ponto de vista da 

socioeconomia, diferenças relevantes no trecho correspondente quer para a solução 1, quer para a solução 3.  

 

Resumindo, no Troço Nascente, atendendo a que os impactes gerados pelas alternativas propostas são idênticos, 

quer para a Solução 3, quer a Solução 4, aos da solução 1, nos trechos equivalentes (1.4, 1.5, 1.6 e 1.7), considera-

se que será de optar pelo percurso mais curto. Assim, entende-se que a solução 4 é aquela que se apresenta menos 

desfavorável. 

 

 Solução 5 

A solução 5 constitui o principal corredor alternativo à Solução 1, aproximando-se dos núcleos urbanos de 

Proença-a-Velha, Medelim, Monsatela, Cidral e Monsanto com um desenvolvimento, em grande parte, paralelo à 

EN 239.  
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Esta Solução apresenta uma extensão de 33 128 metros e encontra-se subdividida em 5 trechos: 5a, 5b, 5c e 5d. 

 

o Trecho 5a (km 23+750 a 28+500) 

Do início até cerca do km 28+000, a Solução 5 desenvolve-se em áreas de vegetação arbustiva e florestal, 

ocupando o eucaliptal a maior extensão e não se verificando impactes negativos em áreas sociais. 

 

o Trecho 5b (km 28+500 a 45+750) 

Entre os km 28+000 e 32+500, a Solução 5 contorna Medelim, por sul, encontrando-se os edifícios de 

habitação mais próximos a cerca de 250 m e não se verificando impactes negativos significativos na 

actividade agrícola ou em áreas sociais. 

 

Entre o km 30+500 e o do km 32+000 os principais impactes resultam da ocupação de áreas agrícolas, 

sobretudo de olival. Os impactes são significativos. 

 

Ao km 30+500 existe um Nó de ligação com a EN332, permitindo acesso a Medelim, a norte, e no sentido de 

Idanha-a-Nova, a sul. O Nó ocupa áreas de olival, culturas temporárias e sobreiro. A poente da rotunda norte 

situa-se uma pequena área afecta à ETAR compacta de Medelim. O acesso a esta área deverá ser 

assegurado, em fase de projecto de execução. 

 

A partir do km 32+500 até cerca do km 38+500, a Solução 5 desenvolve-se a norte e muito próxima da 

EN239 pelo que a Solução 5 provocará um impacte contínuo provocando a ocorrência de uma extensa área 

sobrante entre a Solução e a EN239, com uma largura máxima de cerca de 50 m e, portanto, de difícil 

aproveitamento. 

 

Do km 38+500 ao km 41+000, a Solução 5 desenvolve-se, praticamente, sobre a plataforma da actual 

EN239, não ocorrendo restabelecimento desta via, pelo que todos os acessos de nível terão que ser 

substituídos por caminhos paralelos a partir dos nós mais próximos, o que poderá implicar impactes 

significativos. 

 
Entre os km 34+000 e 36+500 a ocupação do solo é predominantemente constituída por culturas de sequeiro 

frequentemente sob coberto de olival, em parcelas de pequena dimensão. Mais pontualmente, existem 

também pequenas parcelas com pomar de citrinos ou vinha. Ocorre o mesmo tipo de impacte contínuo e 

criação de estreita área sobrante. Os impactes na actividade agrícola são negativos, têm magnitude elevada e 

são significativos. 

 

Entre os km 36+500 e 37+500, ocorrem impactes negativos muito significativos, embora localizados, em 

parcelas agrícolas. 

 

Do km 38+500 ao km 41+000, a Solução 5 desenvolve-se, praticamente, sobre a plataforma da actual 

EN239, não ocorrendo restabelecimento desta via, pelo que todos os acessos de nível terão que ser 

substituídos por caminhos paralelos a partir dos nós mais próximos. 

 

Neste trecho, a Solução 5 provoca um impacte negativo pouco significativo na actividade agrícola, uma vez 

que se trata fundamentalmente de afectação de terrenos marginais à actual EN239. No entanto, tendo em 

conta a ocupação marginal e a ocorrência de edificação dispersa junto à EN239, o traçado dos caminhos 

paralelos poderá ter impactes significativos. Ao Km 40+000 3 casas de habitação ficarão a 20m da via. 

 

Entre os km 41+000 e 42+250 a Solução 5 desenvolve-se a sul da EN239 e a uma distância máxima de 100 

m desta via. São afectadas parcelas com culturas de sequeiro e ocupação florestal. O impacte é pouco 

significativo. Um conjunto de edifícios situa-se a 20 m a norte do km 41+200. 
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No que respeita a afectação de áreas urbanas e de habitação dispersa, os impactes mais negativos ocorrem na 

Solução 5, subdivisão 5a, conforme se pode verificar no quadro seguinte, elaborado com base no Quadro 6.4.9 do EIA.  

 

Quadro 5.36 – Edificações existentes no corredor da Solução 5 (subdivisão 5b) a distâncias 
iguais ou inferiores a 100 m 

Tipologia Localização 
Distância 

ao eixo da via 
Distância aos 
taludes da via 

Casa de habitação / Quinta km 34+500, lado sul 45 m 40 m 

Casa de habitação  km 34+820, lado sul 40 m 30 m 

2 Casas de habitação  

 

km 34+970, no lado 

sul 
30 m 25 m 

Casa de habitação  km 35+160, lado sul 20 m 15 m 

Casa de habitação com dois pisos km 35+210, no lado sul 80 m 75 m 

Casa de habitação  km 35+300, lado norte 80 m 70 m 

Casa de habitação / Quinta  km 35+450, lado norte 50 m 35 m 

(Casa de habitação  km 35+490, lado norte 20 m 10 m 

Casa de habitação  km 35+670, lado sul 25 m 10 m 

2 casas de habitação  km 35+710, lado sul 85 m 20 m 

3 casas de habitação com dois 
pisos novas (1 delas em fase final 
de construção) 

km 36+830, no lado sul 40 a 80 m 20 a 60 m 

Casa de habitação  km 36+850, no lado sul 50 m 30 m 

Casa de habitação  
km 36+850, no lado 
norte 

50 m 30 m 

Casa de habitação  km 36+860 lado norte 40 m 20 m 

Casa de habitação  km 36+860, lado sul 35 m 15 m 

Armazém  km 36+865, lado norte 70 m 50 m 

Casa de habitação  km 36+870, lado norte 55 m 35 m 

Garagem  km 36+875, lado norte 65 m 45 m 

Casa de habitação  km 36+910, lado sul 20 m 1 m 

Casa de habitação  km 36+950, lado sul 40 m 25 m 

Casas de habitação com um e dois 
pisos, com anexos e 

com terreno circundante 

km 37+000, lado norte 70 m 40 m 

Casa de habitação  km 40+000, lado sul 30 m 20 m 

Casa de habitação  km 40+000, lado sul 30 m 20 m 

Casa de habitação  km 40+000, lado sul 30 m 20 m 

Casa de habitação  km 41+400, lado norte 35 m 20 m 

 

o Trecho 5c (km 45+750 a 49+750) 

Entre os km 47+000 e 49+750, a Solução 5 desenvolve-se sobre a plataforma da actual EN239, provocando 

afectações marginais. Também nesta zona, o facto de a futura via ser vedada exige o desenvolvimento de 

caminhos paralelos para manter os acessos que actualmente se fazem directamente a partir da EN239, com 

os potenciais impactes daí resultantes.  

 

Ao km 49+250 será necessário restabelecer um caminho que faz parte da Rota da Idanha, percurso pedestre 

de grande rota (GR12-E7) integrado na rede transeuropeia de percursos pedestres. O restabelecimento 
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afecta, porém, o limite de uma área vedada onde se situa uma lixeira selada, do lado norte da EN239. Em 

fase de projecto de execução o restabelecimento deverá ser ligeiramente ripado para nascente, de modo a 

evitar esta afectação. 

 

Em termos de afectação de habitações verifica-se a demolição de 1 edifício de apoio agrícola ao km 46+700 e 

1 edifício rural ao km 47+500. Uma casa de habitação, com anexos e com terreno circundante, localizada ao 

km 47+500, lado norte, ficará a 25m dos taludes da via. 

 

o Trecho 5d (km 49+750 a 56+878) 

Neste trecho a solução 5 desenvolve-se sobre a EN239 até ao km 53+500, a partir do qual a Solução 5 

abandona a actual EN 239, inflecte para sudeste até coincidir com o corredor da Solução 1, onde termina ao 

km 56+878. A ligação a Monfortinho fica assegurada através da EN239, pelo Nó de ligação entre esta via e a 

Solução 5 (Nó 12). Uma casa de habitação localizada ao km 50+650, lado norte, ficará a 30m dos taludes da 

via. 

 

A partir do km 53+500 a ocupação do solo é constituída, fundamentalmente, por matos, com algumas áreas 

de vegetação arbustiva e floresta degradada, não se verificando impactes negativos significativos na 

actividade agrícola ou em áreas sociais. 

 

Em síntese, verifica-se que o facto da Solução 5, em particular a subdivisão 5b, se aproximar de zonas urbanas e 

quase se sobrepor a uma via ladeada de construções, leva a que se verifique um número significativo de habitações 

(28) que ficarão em situação de grande proximidade ao futuro IC31, verificando-se, nomeadamente, a existência de 

habitações que ficarão a distâncias iguais ou inferiores a 40m, 30, 20, 15 e 10m). Acresce que o IC31, por ser 

vedado, implica um efeito de barreira físico, o qual será agravado pelo facto de, tendo em vista a minimização dos 

impactes no ruído, se prever a necessidade de implantar barreiras acústicas, em ambos dos lados da via, logo a 

partir do ano de 2013, entre o Km 34+970 e o km 45+500. Considera-se que o efeito barreira gerado pela via é 

negativo, muito significativo. 

 

Assim, este troço irá traduzir-se numa barreira com implicações quer ao nível das relações entre a população 

residente, quer ao nível do turismo local, já que, Monsanto apresenta forte potencial turístico que ficará gravemente 

afectado pela construção desta barreira. Isto, para além de que, numa zona rural como a que se encontra naquele 

local, se prever que haverá habitações emparedadas pela via e pelas barreiras acústicas que as irão proteger. 

  

Por outro lado esta solução, ao incluir trechos com desenvolvimento sobre a plataforma da actual EN239 e que não 

contemplam o restabelecimento desta via, leva a que todos os acessos de nível terão que ser substituídos por 

caminhos paralelos a partir dos nós mais próximos, o que implicará impactes adicionais, que não foram 

contabilizados no EIA e que poderão ser significativos. 

 

Importa referir que a actual EN239 constitui um eixo de ligação já antigo, com uma relação importante com a 

estruturação da ocupação do território pelo que, para além das ligações regionais que proporciona, constitui, 

igualmente, uma via de importância nas ligações locais, permitindo ligações de nível e acessos laterais em toda a sua 

extensão. A Solução 5 irá inviabilizar esta função numa extensão significativa da actual EN239, transformando a sua 

utilização para os acessos locais. Embora este efeito possa ser minimizado pela  criação de caminhos paralelos, os 

tempos de deslocação serão superiores, implicando impactes negativos que poderão ser significativos.  

 

Acresce ainda que a Solução 5, por ter trechos em que o seu desenvolvimento é paralelo e muito próximo da EN239, 

implica ainda a criação de áreas sobrantes, de difícil aproveitamento, entre a via e a EN239, salientando-se, pela sua 

extensão (cerca de 4 km) a que se prevê ocorrer entre Medelim e Monsatela. 

 

Em suma, considera-se que os impactes decorrentes da solução 5b, são negativos, significativos a muito 

significativos, sendo que a minimização dalguns desses impactes se traduz em impactes adicionais, não sendo, 

assim, efectiva a sua minimização. Considera-se, por isso, que esta solução não deverá ser aceite. 
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 Solução 5.1 

Os impactes gerados com esta alternativa são idênticos aos da Solução 5 no trecho correspondente (km 

21+800/km 28+500). Do ponto de vista socioeconómico, apresenta-se ligeiramente mais favorável por permitir 

contemplar dois nós de ligação à rede viária existente, possibilitando dois acessos a Proença-a-Velha. Assim, a 

solução 5.1, embora um pouco mais extensa, apresenta-se ligeiramente mais favorável, atendendo à sua maior 

proximidade a Proença-a-Velha sem que haja afectação de habitações ou efeito de barreira às suas ligações. 

 

 Soluções 6 e 7 

Estas soluções referem-se a pequenos troços que permitem a interligação da Solução 1 com a Solução 5. 

Nenhuma das ligações afecta habitações. Quanto à ocupação agrícola, a Solução 6 apresenta impactes negativos 

pouco significativos à semelhança do troço correspondente da Solução 5. 

 

Os efeitos de barreira mais acentuados são gerados pela Solução 5, fundamentalmente na subdivisão 5b, 

relativamente à Solução 1. Embora a Solução 1 constitua um corredor a construir de novo, o facto da Solução 5 se 

desenvolver em área bastante edificada, faz com que o efeito de barreira seja substancialmente superior ao gerado 

pela Solução 1.  

 

Embora a solução 1 se afaste um pouco dos núcleos urbanos, o acesso a estes será assegurado com um percurso 

que, na pior das situações, rondará os 6 a 7 km. 

 

Comparando a Solução 1 com a Solução 5, nos trechos alternativos gerados pelas Soluções 6 e 7, considera-se que a 

Solução 5, nesses trechos (Solução 5c e Solução 5d), será ligeiramente menos impactante por se desenvolver numa 

extensão significativa sobre a via existente reduzindo, assim, os impactes na ocupação do solo. No entanto, no caso 

da Solução 5, o facto de a via ser vedada e de se sobrepor à via existente irá criar impactes negativos obrigando a 

percursos alternativos e restabelecimentos de ligações locais que actualmente são asseguradas pela EN 239. De 

facto, do ponto de vista das acessibilidades locais é mais vantajoso manter em funcionamento a actual EN 239, com 

acessos laterais.  

 

Assim, a solução 1 apresenta-se do ponto de vista da socioeconomia como sendo a menos desfavorável seguida das 

alternativas N15, N16, N17 e N18. 

 

Como alternativas mais desfavoráveis e que não deverão ser aceites apresentam-se aquelas que, na sua composição, 

incluem a subdivisão 5b (alternativas N13 e N20), uma vez que os impactes neste factor ambiental como foi referido 

anteriormente, se consideram negativos e muito significativos. 

 

Em conclusão tem-se que, para o factor componente social, as soluções menos desfavoráveis são: 

 

 Toco Poente: Solução 1B (alternativa P3) 

 Troço Central: Solução 2 (alternativa C2) 

 Troço Nascente: Solução 4 (sub-troços 1.4+4) + Solução 1C ou Solução 1 (1C ou 1.7) + Solução 1 (sub-

troços 1.8+1.9+1.10+1.11) (alternativa N14 ou N17). 

 

No Anexo III do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se considera 

fundamental para a minimização dos impactes identificados nos troços Poente e Central. 

 

 
5.9 Uso do Solo e Ordenamento do Território  

Caracterização da situação actual 

Os corredores em estudo para o IC31 desenvolvem-se nos concelhos de Castelo Branco e, na sua maior extensão, no 

concelho de Idanha-a-Nova tendo o estudo contemplando sete soluções de traçado, com 4 soluções parciais (Sol.1A, 

1B, 1C, e Sol. 5.1). Apenas a Solução 1 apresenta uma continuidade ao longo de todo o território. 
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Segundo o EIA esta nova via terá funções de desencravamento de todo este território ao permitir a sua aproximação 

aos eixos de comunicação já constituídos e ao garantir um acréscimo de suporte às apostas noutras linhas de 

desenvolvimento económico nomeadamente ao turismo, a algumas localizações industriais de pequena dimensão e 

ao aproveitamento de novas potencialidades agropecuárias e florestais. 

 

O Estudo conclui que o impacte na estruturação deste território é positivo, permanente, de magnitude elevada e 

significativo. 

 

O Município de Castelo Branco dispõe de PDM ratificado pela R.C.M. nº66/94, publicado no Diário da República I 

Série B nº 185 de 11.08.94, entretanto alterado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 30-A/2002 publicada no 

Diário da República nº 35 de 11 de Fevereiro de 2002; Alteração Reg. Simplificado - Declaração nº 173/2003 (2ª 

série) publicado no Diário da República, II Série nº 100 de 30.04.2003; Resolução de Conselho de Ministros nº 

88/2005 publicada no Diário da República nº 90 de 10 de Maio de 2005 e Aviso nº 26194/2008 publicada no Diário 

da República, II Série nº 212 de 31 de Outubro. 

 

A carta da REN concelhia foi aprovada em 1997 através da R.C.M. nº 105 publicada no Diário da República nº 125, I 

Série B de 07.11.95. 

 

O concelho de Idanha-a-Nova dispõe de PDM ratificado pela R.C.M. nº 43/94 publicado no Diário da República nº 

193 de 22.08.95. posteriormente alterado pelas Declarações nº 28/2001 e nº 4/2004. 

 

A carta da REN concelhia foi aprovada em 1995 através da R.C.M. nº 125/95 publicada no Diário da República nº 

257, I Série B de 07.11.95. 

 

De acordo com as Cartas da REN dos concelhos de Castelo Branco e Idanha-a-Nova verifica-se que os traçados em 

causa, incluindo as diversas alternativas, atravessam diversos sistemas, designadamente ―Áreas com Riscos de 

Erosão‖, ― Cabeceiras de Linhas de água‖ ―Leitos dos cursos de água e zona ameaçada pelas cheias‖ e ―Áreas de 

infiltração máxima‖. 

 

No que se refere à condicionante Reserva Agrícola Nacional (RAN), atendendo a que esta foi ponderada no factor 

Solos, entendeu-se não a incluir neste factor ambiental. 

 

Relativamente à afectação de recursos florestais, verifica-se, de acordo com o parecer da Autoridade Florestal 

Nacional (AFN), que as diversas soluções de traçado atravessam áreas arborizadas constituídas essencialmente por 

pinhal, eucaliptal e folhosas diversas onde forma identificados carvalhos, sobreiros e azinheiras, estas duas últimas 

protegidas por legislação específica. Segundo a AFN, algumas dessas áreas foram instaladas com recursos 

financeiros disponibilizados por sistemas de apoio e de ajudas nacionais e comunitárias cuja destruição carece de 

resolução específica no âmbito do contrato estabelecido com o Estado. A AFN refere ainda que: 

1 - As soluções 1, 1B, 1C, 2, 4 e 5.1 atravessam áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos. 

2 - À excepção das soluções 1A e 7, todas as outras incidem em zonas classificadas de ―alto a muito alto risco 

espacial de incêndio nos termos do Decreto-lei n.º 124/2006 de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de Janeiro. 

3 - O traçado desenvolve-se na área do Plano de Ordenamento Florestal (PROF) da Beira Interior Sul (D.R. n.º 

10/2006, de 20 de Julho) seccionando alguns corredores ecológicos, nomeadamente pelas soluções 1, 3, 4, 

5 e 5.1. 

4 - Todo o território objecto do projecto incide sobre áreas de Regime Ordenado de Caça (18 zonas de caça), 

onde a caça maior - veado e javali – é expressiva, pelo que, sempre que possível o traçado deverá conciliar-

se com os limites das áreas referidas. 

5 - Muitas das soluções atravessam linhas de água de reconhecida importância ecológica e integradas em 

corredores ecológicos da PROF da Beira interior Sul, como sejam: o rio Ocreza e a ribeira de Taliscas. 
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Identificação de impactes e análise comparativa de traçados 

O EIA, tal como referido anteriormente subdividiu o traçado em três troços, pelo que a análise é feita troço a troço. 

 

Todas as alternativas afectam áreas ocupadas de REN. De igual modo, todas as alternativas implicam a 

afectação de exemplares de sobreiros e azinheiras, espécies que se encontram protegidas pelas 

disposições do 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. 

 

De acordo com o EIA, considera-se que a magnitude do impacte do atravessamento da REN ou de povoamento de 

sobreiros ou azinheira será nula (quando não ocorre), reduzida (quando é inferior a 3 ha), moderada (entre 3 e 5 ha) 

e elevada (superior a 5 ha) e que o significado do impacte é classificado como pouco significativo nas situações de 

magnitude reduzida, significativo nas situações de magnitude moderada e muito significativo nas situações de 

magnitude elevada. 

 

Troço Poente 

O Troço Poente contempla três alternativas (P1, P2, P3), que se desenvolvem, na íntegra, no concelho de Castelo 

Branco. Estas alternativas atravessam diversas categorias de Espaço, nomeadamente, ―Espaço Agrícola ou Agro-

pastoril‖, ―Espaço Agrícola submetido ao regime da RAN‖, ―Espaços florestais ou Silvo-Pastoris‖ e ―Espaço Canal‖. 

 

O Espaço Canal referido, por onde se desenvolve a Solução 1B (alternativa P3), é referido no PDM de Castelo Branco 

como ―Itinerário fundamental proposto‖. Com efeito, àquela data, estava prevista a construção do IC8 entre Castelo 

Branco e Segura, o qual integrava a rede rodoviária nacional na configuração do PRN 85. No PRN 2000, este troço do 

IC8 viria a ser substituído pelo agora IC31, pelo que a pretensão se mostra perfeitamente compatível e em sintonia 

com a estratégia de desenvolvimento do concelho à data da elaboração daquele PMOT. 

 

Por outro lado, verifica-se que a inserção do traçado da Solução 1B com a A23 irá ocorrer a cerca de 3Km a Norte da 

inserção da Solução 1 e 1A (alternativas P1 e P2) com a A23 que, pela proximidade à área urbana de Alcains 

poderão, eventualmente, causar futuros conflitos com eventuais intenções de expansão daquele ―espaço 

urbano/industrial‖. 

 

Em termos da condicionante REN verifica-se que as soluções 1 e 1B têm colisões com a REN bem como, com outras 

condicionantes das quais se destacam o atravessamento da linha de caminho de ferro através de passagens 

superiores e o atravessamento do gasoduto em situação de aterro. 

 

Contudo, qualquer das alternativas atravessa a linha de caminho de ferro e o gasoduto, sendo o impacte gerado 

semelhante para qualquer uma delas pelo que, estas condicionantes não se apresentam como factor de selecção. 

 

Em termos de áreas ocupadas de REN a alternativa P3 ocupa 4,9ha desta condicionante, sendo que a alternativa P1 

ocupa 4,6 hectares, bem como a alternativa P2. Considera-se que, neste Troço Poente, a diferença de áreas 

ocupadas de REN é mínima pelo que, o impacte gerado é semelhante, não se revelando, por isso, factor de selecção 

da solução a adoptar. 

 

Assim, neste troço e no que se refere à afectação de REN o impacte será de magnitude moderada e significativo para 

as três alternativas em análise. 

 

No que se refere à afectação de áreas de povoamentos de sobreiro e azinheira verifica-se, que o impacte será de 

magnitude elevada e muito significativo para as três alternativas em análise já que se prevê a afectação de 7,4 ha, 

na Alternativa P1, de 7,4 ha na alternativa P2 e de 8,6 ha na alternativa P3. A AFN considerou como menos 

desfavorável a alternativa C2.  

 

No Troço Poente, cujo desenvolvimento se faz integralmente no concelho de Castelo Branco, considera-se que a 

opção menos desfavorável em termos globais de Ordenamento do Território é a alternativa P3, uma vez que se 
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desenvolve sobre o Espaço Canal e por outro lado afasta-se do núcleo urbano de Alcains evitando futuros conflitos 

com eventuais intenções de expansão daquele ―espaço urbano/industrial‖, apesar de apresentar maior afectação de 

áreas de povoamentos de sobreiro e azinheira. 

 

 Troço Central 

O Troço Central abrange, apenas, território do município de Idanha-a-Nova e o traçado apresenta duas soluções: a 

Solução1 (alternativa C1) e a Solução 2 (alternativa C2).  

 

A Solução 1 passa a Norte do aglomerado urbano de Oledo e a Solução 2 a sul deste aglomerado abrangendo 

diversas categorias do Solo Rural em ambas as soluções, nomeadamente ―Espaços Agro-florestais‖, ―Espaço Agrícola 

de Produção‖ e ―Espaço Agrícola de uso ou aptidão Agrícola‖. Estes tipos de espaços são predominantes no concelho 

de Idanha-a-Nova, não se verificando diferenças significativas que nos levem a considerá-los como factor de selecção 

de alternativas. 

 

O PDM de Idanha-a-Nova na sua Planta de Ordenamento estabelece uma hierarquia para a rede rodoviária do 

concelho, representada nesta Planta com a trama referente ao nível primário.  

 

Embora no EIA não seja de forma muito clara abordada a compatibilidade do projecto com as diversas categorias de 

espaço abrangidas, verifica-se que o PDM de Idanha-a-Nova, não dispõe de nenhum ―Espaço Canal‖ destinado à 

implantação desta infra-estrutura.  

 

Da leitura do Capítulo III do Regulamento do PDM, referente aos ―Espaços não urbanos‖ que abrange ―Espaços 

Agrícolas‖, ―Espaços Florestais‖, ―Espaços Agro-florestais‖, não se verifica explicitamente a possibilidade de 

construção deste tipo concreto de infra-estrutura. No entanto, tendo em conta que a edificabilidade se encontra ali 

prevista, julga-se estar implícita a construção de redes de acessibilidade tanto mais que se trata de um itinerário que 

integra um Plano Sectorial – Plano Rodoviário Nacional 2000. 

 

Quanto à afectação de povoamentos de sobreiros ou de azinheira verifica-se que a Alternativa C1 será mais 

penalizante que a alternativa C2. A Alternativa C1 implicará a afectação de 5,2 ha, traduzindo-se em impactes 

negativos muito significativos e a alternativa C2 implicará a afectação de 4,4ha , o que corresponde a impactes de 

magnitude moderada e significativos.  

 

A AFN considerou como menos desfavorável a alternativa C1, dado considerar que é a que se traduz na menor 

afectação de espécies florestais com estatuto de protecção. No entanto, de acordo com a informação disponível no 

EIA a alternativa C2 (4,4ha) é a que apresenta menor afectação das espécies florestais referidas do que a alternativa 

C1 (5,2ha). 

 

Em termos de condicionante REN a Solução 1 (sub-troço1.3.) será menos penalizante uma vez que ocupa 6,1ha 

enquanto que a Solução 2 ocupa 8,5ha, conforme se pode verificar no Quadro 5.37– Áreas de REN ocupadas. Trata-

se em ambos os casos de impactes negativos de magnitude elevada e muito significativos. 

 

No entanto, a Solução 2 desenvolve-se entre Oledo e Idanha-a-Nova, permitindo melhores acessibilidades aos dois 

núcleos urbanos, evitando a travessia do núcleo de Oledo pelo tráfego que se destina a Idanha-a-Nova, 

contrariamente à Solução 1, melhorando a acessibilidade à sede do concelho e por conseguinte um maior contributo 

para o ordenamento do território nesta área. 

 

Troço Nascente 

No início do Troço Nascente, a sul de Proença-a-Velha, o traçado do IC31 desenvolve-se através de várias soluções 

alternativas (N1 a N20) que genericamente abrangem todas as categorias do Solo Rural, com traçado a Norte do 

aglomerado urbano de Monsanto no caso da Solução 5 aproximando-se esta da povoação do Sidral e passando a sul 

de Medelim e Penha Garcia. As restantes alternativas implantam-se a Sul de Monsanto, nomeadamente as Soluções 

1, 3, 4, 6 e 7. 
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Estes traçados abrangem, à semelhança do troço anterior ―Espaços Agro-florestais‖, ―Espaço Agrícola de Produção‖ e 

―Espaço Agrícola de uso ou aptidão Agrícola‖. Contudo, tal como no Troço Central, este tipo de espaços são 

predominantes no concelho de Idanha-a-Nova, verificando-se ligeiras diferenças entre eles pelo que não se 

consideram factores de selecção de alternativas. 

 

Assim, considera-se que a selecção da alternativa deverá ser efectuada com base no impacte gerado na ocupação de 

REN, que será tanto mais significativo quanto maior for a área de REN abrangida, devendo ter-se também em 

consideração o impacte gerado na ocupação de povoamentos de sobreiros e azinheiras. 

 

No Quadro 5.37 – Áreas de REN ocupadas, é apresentado um resumo das áreas de REN ocupadas pelas diferentes 

alternativas, onde se pode verificar que as alternativas N1,N4, N14 e N17 apresentam uma ocupação de REN (8,0 

ha) bastante inferior a qualquer das restantes alternativas pelo que apresentam, do ponto de vista desta 

condicionante com impactes semelhantes. 
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Quadro 5.37 – Áreas de REN ocupadas 

  Área ocupada  
(ha) 

Troço Poente 
Troço 
Central 

Troço Nascente 

  P1 P2 P3 C1 C2 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 

S
o

lu
ç
ã

o
 1

 

1,1 0 0                                                 

1,2 4,6 4,6 4,6                                               

1,3 6,1       6,1                                           

1,4 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

1,5 2,9           2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9                             

1,6 0,4           0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4               0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4   

1,7 0           0 0 0       0 0 0         0 0 0         

1,8 1,3           1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3   1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3   

1,9 2           2   2 2   2 2   2 2   2   2   2 2   2   

1,1 1,2           1,2     1,2     1,2     1,2       1,2     1,2       

1,11 0,2           0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

solução  1A 0   0                                               

solução  1B 4,9     4,9                                             

solução  1C 0                 0 0 0       0 0 0         0 0 0   

Solução 2 8,5         8,5                                         

Solução 3,1 0                       0 0 0 0 0 0 0               

Solução 3,2 12,5                       13 13 13 13 13 13                 

Solução 4 2,9                                     2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9   

S
o

lu
ç
ã

o
 5

  5a 1,6                                   1,6               

5b 13,6                                   14             14 

5c 3,5             3,5     3,5     3,5     3,5   3,5   3,5     3,5   3,5 

5d 4,2             4,2 4,2   4,2 4,2   4,2 4,2   4,2 4,2 4,2   4,2 4,2   4,2 4,2 4,2 

Solução 5,1 1,8                                                 1,8 

Solução 6 2,1             2,1     2,1     2,1     2,1       2,1     2,1     

Solução 7 1,9               1,9     1,9     1,9     1,9       1,9     1,9 1,9 

Total 4,6 4,6 4,9 6,1 8,5 8,0 14,6 12,9 8,0 14,6 12,9 17,2 23,8 22,1 17,2 23,8 22,1 23,1 8,0 14,6 12,9 8,0 14,6 12,9 25,2 
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Verifica-se ainda que a Solução 5 apresenta um traçado que nalguns troços se aproxima ou é coincidente com a 

actual EN239, situação que poderia, eventualmente, ser uma mais valia ao minorar os impactes decorrentes da 

construção de novos traçados. No entanto, verifica-se que em termos de ocupação de áreas da REN é a solução que 

apresenta impactes mais significativos uma vez que ocupa 22,9 ha e iria obrigar à criação de um maior número de 

restabelecimentos e caminhos alternativos não contabilizados no estudo. 

 

No que se refere à afectação de montado e tendo por base o Quadro 8.10.1 do EIA, indicam-se no quadro seguinte, 

por alternativa, as afectações de povoamentos de sobreiro e azinheira. 

 

Quadro 5.38- Afectações de povoamentos de sobreiro e azinheira, por alternativa 

Área de Povoamento de sobreiro ou azinheira (ha) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 

 13,3  12,6  17,3  16,8 12,1  16,8  15,7  11,0  15.7  15,2  10,5  15,2  14,8  15,0  10,3  15,0  14,5  9,8  14,5   14,1 

 
A AFN considerou como menos desfavorável a alternativa N19 dado considerar que é a que se traduz na menor 

afectação de espécies florestais com estatuto de protecção. No entanto, de acordo o quadro 5.38 a alternativa N18 é 

a que apresenta menor afectação das espécies florestais referidas. 

 

Tendo em conta as afectações previstas, verifica-se que o projecto implicará impactes negativos de magnitude 

elevada e muitos significativos qualquer que seja a alternativa seleccionada.  

 

Embora no EIA não seja de forma muito clara abordada a compatibilidade do projecto com as diversas categorias de 

espaço abrangidas, verifica-se que, como atrás referido, o PDM de Idanha-a-Nova, não dispõe de nenhum ―Espaço 

Canal‖ destinado à implantação desta infra-estrutura. 

 

Da leitura do Capítulo III do Regulamento do PDM, referente aos ―Espaços não urbanos‖ que abrange ―Espaços 

Agrícolas‖, ―Espaços Florestais‖, ―Espaços Agro-florestais‖, não se verifica explicitamente a possibilidade de 

construção deste tipo concreto de infra-estrutura. No entanto, tendo em conta que a edificabilidade se encontra ali 

prevista, julga-se estar implícita a construção de redes de acessibilidade tanto mais que se trata de um itinerário que 

integra um Plano Sectorial – Plano Rodoviário Nacional 2000. 

 

Relativamente à REN, embora seja significativamente afectada esta condicionante, tendo em conta que estas áreas 

são atravessadas de forma descontínua, consideram-se razoáveis as interferências quando comparadas com a área 

total de influência do projecto.  

 

Quanto aos aspectos relacionados com a compatibilidade com o Regime Jurídico da REN, verifica-se que a obra em 

causa não poderá ser considerada como ―uso e acção compatível com os objectivos de protecção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN‖, conforme estipula o Artº20 do 

D.L. 166/2008 de 22 de Agosto, uma vez que não consta das acções elencadas no Anexo II do citado Decreto-Lei. 

 

Porém, atenta às disposições do nº3 do Artº21 do mesmo diploma legal, verifica-se que, caso a DIA venha a ser 

favorável ou condicionalmente favorável, equivale ao reconhecimento do interesse público da acção, para efeitos da 

sua compatibilização com a REN. 

 

No quadro 5.39 é efectuada a comparação das alternativas em termos de afectação global de áreas de REN e de 

áreas de Povoamento de sobreiro ou azinheira. 
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Quadro 5.39 Estimativa da afectação global de áreas de REN 

e de áreas de Povoamento de sobreiro ou azinheira. 

Alternativas N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

Povoamento de sobreiro 
ou azinheira (ha) 

13,3 12,6 17,3 16,8 12,1 16,8 15,7 11,0 15.7 15,2 

REN (ha) 8,0 14,6 12,9 8,0 14,6 12,9 17,2 23,8 22,1 17,2 

Total 21,3 27,2 30,2 24,8 26,7 29,7 32,9 34,8 37,8 32,4 

Alternativas N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 

Povoamento de sobreiro 
ou azinheira (ha) 

10,5 15,2 14,8 15,0 10,3 15,0 14,5 9,8 14,5 14,1 

REN (ha) 23,8 22,1 23,1 8,0 14,6 12,9 8,0 14,6 12,9 25,2 

Total 34,3 37,3 37,9 23,0 24,9 27,9 22,5 24,4 27,4 39,3 

 

Neste contexto, as alternativas menos desfavoráveis em termos de Ordenamento do Território são a N1, seguida da 

N14 e da N17, sendo que as mais desfavoráveis são a N20, a N13 e a N9. 

 

Em conclusão tem-se que, em termos globais para o factor Uso do Solo e para o factor Ordenamento do Território, 

as soluções menos desfavoráveis são: 

 

 Troço Poente: alternativa P3 

 Troço Central: alternativa C2 

 Troço Nascente: alternativa N1, seguida da N17 e da N14 

 

Medidas de Minimização 

 

Para a minimização dos impactes a AFN indicou que deveria ser atendido seguinte: 

 

a) Deverão ser resolvidas, com a entidade competente as onerações que impedem sobre as entidades gestoras 

relativas a projectos florestais instalados com apoios públicos; 

b) O corte prematuro de exemplares de Pinheiro bravo em áreas superiores a 2ha ou de Eucalipto em áreas 

superiores a 1ha, deverá dar cumprimento ao definido no Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de Maio, e no 

Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio, onde se estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou 

arranque de árvores; 

c) Todo o território nacional foi considerado afectado pelo nemátodo da madeira do Pinheiro, pelo que o corte 

de resinosas se encontra sujeito às restrições impostas para o controle e erradicação dessa doença em 

conformidade com a Portaria n.º 103/2006, de 6 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 

n.º 815/2008, de 16 de Agosto; 

d) O corte ou arranque de exemplares de sobreiros e azinheiras está sujeito a autorização, sendo que poderá ser 

exigida a constituição de novas áreas de povoamento nunca inferiores às afectadas pelo corte ou arranque 

multiplicadas por um factor de 1,25. As medidas compensatórias poderão ser efectuadas em área sob a 

gestão da AFN, se a entidade responsável pelo projecto não possuir terrenos para o efeito; 

e) A AFN alerta também para a necessidade do cumprimento das disposições do Decreto-lei n.º 327/90, de 22 

de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, Decreto-lei n.º 34/99, de 5 de 

Fevereiro e Decreto-lei n.º 55/2007, de 12 de Março, que estabelece proibições/condicionantes pelo prazo de 

10 anos nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios; 

f) No Âmbito das medidas e acções a desenvolver com vista à defesa da floresta contra Incêndios, deverá ser 

cumprido com o determinado na alínea a), nº 1 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. Ou seja, ao longo das vias de comunicação é 

obrigatória a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante, numa largura constante nos 

Planos Municipais da Floresta contra incêndios dos Concelhos atravessados. Deverão ainda ser observados 
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outros determinantes constantes desses Planos como por exemplo a rede primária de gestão de combustíveis 

no processo de estruturação desse espaço rural. 

g) Os corredores ecológicos definidos no âmbito da PROF têm como objectivo conectar populações, núcleos ou 

elementos isolados das comunidades da fauna e da flora devendo, por conseguinte, ficar assegurada essa 

funcionalidade; 

h) Devem ser acauteladas medidas de carácter preventivo aos acidentes em rodovia com exemplares de 

espécies cinegéticas, nomeadamente através da colocação de sinalização de caça maior nos troços com maior 

probabilidade de ocorrência, bem como a colocação de dispositivos dissuasores de atravessamento ou outra 

solução que minimizem o risco. 

i) Na fase de planeamento e execução da obra deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para 

evitar a contaminação das águas dos rios e ribeiras atravessados e proteger a fauna piscícola. 

 

Para além das medidas indicadas pela AFN deverão ser implementadas as medidas propostas no EIA, com as quais 

se concorda na generalidade. No Anexo III do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja 

adopção se considera fundamental para a minimização dos impactes identificados nos troços Poente e Central. 

 

 
5.10 Paisagem 

Caracterização da situação actual 

O projecto desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio Tejo, atravessando áreas das bacias hidrográficas de três 

afluentes seus da margem direita — os rios Ocreza, Ponsul e Erges. O relevo assume formas entre o ondulado suave 

de tipo planáltico – em Castelo Branco e em Idanha, designadas respectivamente por ―Campo Albicastrense‖ e 

Campanha ou ―Campina de Idanha‖, cortadas por vales que por vezes se apresentam muito encaixados, como é o 

caso do vale do Rio Ponsul. Com carácter mais pontual, surgem por vezes relevos residuais do tipo ―inselberg‖ de 

natureza granítica – os morros de Monsanto e Moreirinha e ainda as cristas quartzíticas de Penha Garcia. Em termos 

de ocupação de solo, predomina nesta área o montado de sobro e azinho; surgem também cerealicultura extensiva 

em campo aberto e olivais, estes últimos em manchas de grande dimensão (Alcains, Idanha-a-Velha e Oledo), mas 

também frequentes nas periferias dos aglomerados populacionais, integrados em sistemas de policultura tradicional 

de abastecimento aos aglomerados e que se materializa numa paisagem de campos vedados por muros de pedra – 

tapadas ou cercas. Surgem ainda manchas de matos sobre as zonas de maior declive e de afloramentos rochosos 

que alternam com outras, mais ou menos extensas, de povoamentos florestais estremes de pinheiro bravo ou de 

eucalipto.  

Definição e avaliação de Unidades de Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada pela identificação e caracterização das 

Unidades Homogéneas que a compõem.  

De acordo com Cancela d‘Abreu et al. (2004), a área em estudo insere-se nas unidades ―Penha Garcia e Serra da 

Malcata‖ e ―Castelo Branco – Penamacor – Idanha‖. No entanto, no EIA considerou-se que esta classificação não 

seria a mais adequada ao estudo em questão. Mais, como a análise do corredor requer uma definição de maior 

pormenor e portanto a uma escala maior, foram definidas três tipologias de Paisagem especificamente para a área 

analisada, que se concretizam em seis Subunidades distintas, descritas do seguinte modo: 

6. Campinas, unidade de campo aberto, planálticas, com relevo ondulado a suave. São áreas onde coexistem 

áreas de montado com coberto arbóreo irregular, de maior ou menor densidade; os olivais 

predominantemente alinhados; e campos de cultura cerealífera de sequeiro em folhas de média a grande 

dimensão. Distinguem-se dentro desta tipologia, duas subunidades:  

 Campo Albicastrense 

 Campina da Idanha. 
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7. Relevos Residuais, unidade que se materializa em áreas de relevos residuais que se destacam fortemente da 

planura que os envolve.  A extensão da rocha que aflora determinam uma paisagem com escasso coberto 

vegetal, reduzido ao estrato herbáceo e a matos baixos, onde a espessura do solo o permite. Os terços 

médios e superiores das encostas apresentam alguns povoamentos florestais (eucalipto e pinheiro). A base 

das encostas e as várzeas (ribeira da Monsatela, junto a Monsanto e pequena várzea do Ponsul junto a Penha 

garcia) é ocupada por pequenas propriedades de policultura tradicional, localizadas na periferia dos 

aglomerdos populacionais. Distinguem-se dentro desta tipologia, duas subunidades:  

 Inselberg de Monsanto e Moreirinha  

 Cristas quartzíticas de Penha Garcia. 

8. Vales, unidade constituída por vales declivosos, cujo curso em grande parte, corre com grande encaixe 

determinado por acidente geológico de tipo falha. Distinguem-se dentro desta tipologia, duas subunidades:  

 Vale do Ponsul 

 Vale do Erges. 

Análise visual da Paisagem 

O EIA apresenta ainda uma avaliação cénica da Paisagem, dentro de um buffer de 4km, com base em três 

parâmetros, Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. 

Pela análise da cartografia elaborada e apresentada no EIA, verifica-se que a matriz do território atravessado pelo 

IC31 tem baixa qualidade visual; nesta matriz surgem elementos com média e elevada qualidade, mais frequentes e 

com maior extensão na metade Leste da área analisada, onde surgem mesmo algumas áreas de muito elevada 

qualidade visual. A capacidade de absorção visual da área analisada é predominantemente média, com algumas 

áreas de elevada e muito elevada capacidade de absorção visual dispersas por toda a área atravessada e com 

escassas áreas de baixa capacidade de absorção visual. 

Daqui resulta que, no que respeita à sensibilidade visual, a área analisada apresenta também uma matriz de baixa 

sensibilidade, na qual se destacam zonas de média, elevada e muito elevada sensibilidade visual, associadas a 

povoações e a elementos naturais de elevado valor e com elevada exposição visual. Destacam-se as zonas em torno 

de Póvoa de Rio de Moinhos, Alcains, Escalos de Cima, Lousa, Oledo, Proença-a-Velha, Medelim, Idanha-a-Velha, 

Monsanto e os relevos a norte do mesmo (Serra da Moreirinha), Penha Garcia e as Serras a norte e a leste da 

povoação (Serra do Ramilo, Serra da Cacheira, Serra da Gorda). 

Considera-se que a Qualidade Visual – e consequentemente também a Sensibilidade da Paisagem – foi subestimada 

no EIA; toda a área entre Monsanto e Penha Garcia tem muito elevada Sensibilidade Paisagística. 

 

Identificação e Análise de Impactes na Paisagem 

Os impactes previsíveis sobre a paisagem resultantes da construção e exploração do IC31 serão decorrentes das 

seguintes acções: alteração de uso do solo, movimentos de terras, instalação de infra-estruturas e acções de apoio à 

obra (estaleiro, abertura de acessos, movimentação de maquinaria, depósito de terras, criação de . áreas de 

empréstimo) e visualização da via e das estruturas associadas. 

Os impactes na Paisagem identificados no EIA para a fase de construção são os seguintes: 

Alterações ao uso do solo - As acções de desmatação terão um impacte negativo, imediato, directo, certo. Esta acção 

estender-se-á a toda a área afecta à implantação da plataforma da via e taludes. Considerou-se, no entanto, que a 

destruição de diferentes tipos de vegetação, com distinto interesse ecológico e paisagístico, determina impactes de 

diferentes magnitude e significância: a desmatação de manchas de montado de sobro, carvalhais e galerias ripícolas 

constitui sempre um impacte significativo a muito significativo, uma vez que estas ocorrências são relativamente 

escassas ao longo do traçado. Neste âmbito, foram analisadas as extensões destas tipologias afectadas por cada 

uma das soluções de traçado, apresentando-se no quadro abaixo as de maior magnitude. Em síntese, esta acção, de 

acordo com o EIA, terá um impacte significativo e de média magnitude para as Soluções 1, 2,  3, 5 e 5.1; terá um 

impacte muito significativo e de elevada magnitude no caso da Solução 1B. 
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Quadro 5.40 - Localização das zonas a desmatar com impacte de maior magnitude 

Acção Solução Localização 

Destruição de 

montado e/ou 

carvalhal 

1 

km 4+800 a 5+500; km 8+000 a 9+000; km 9+500 a 12+500; 

km 12+750 a 13+750; km 16+400 a 16+700; km 17+750 a 18+400; 

km 19+100 a 19+500; km 23+500 a 24+100; km 43+600 a 45+700 

1B km 6+500 a 9+200 

2 km 12+800 a 13+900; km 18+700 a 19+300; km 19+700 a 20+600 

3 km 23+400 a 24+050; km 28+200 a 28+680 

5 

km 23+750 a 24+050; km 28+100 a 28+700; km 30+450 a 31+000; 

km 37+100 a 37+250; km 37+400 a 37+600; km 37+700 a 37+800; 

km 38+000 a 38+500; km 46+500 a 46+700; km 47+100 a 47+500 

5.1 km 23+450 a 23+700 

Destruição de 

galeria ripícola 

1 Aprox. km 20+000 (Vale da ribª do Oledo) 

2 Aprox. km 18+500 (Vale da ribª do Oledo) 

Fonte: Aditamento Pág. 27, quadro 6.12.1. 

Movimentos de terras – Os impactes na morfologia do terreno decorrentes da execução das obras de terraplanagem 

serão negativos, imediatos, directos, permanentes, localizados, irreversíveis e certos. A sua magnitude é variável, 

função da altura e tipologia dos taludes criados, assim como a sua significância, função da relação entre a altura e 

extensão dos mesmos. Terão impacte de reduzida magnitude e significativo as Soluções 1B, 1C, 5.1, 6 e 7; de 

reduzida magnitude e muito significativo as Soluções 2, 3 e 4; de média magnitude e significativo a Solução 5; e de 

elevada magnitude e significativo a Solução 1. 

Infra-estruturas de apoio à obra – Nesta fase de projecto não existe informação suficientemente pormenorizada para 

uma avaliação detalhada do impacte decorrente da presença de infra-estruturas de apoio à obra. Desconhece-se a 

dimensão e localização dos estaleiros de obra. No caso das terras a movimentar, na maioria das soluções existe 

excedente de terras (déficit apenas nas Soluções 1A e 1B), não estando igualmente definido o destino para as 

mesmas. É no entanto previsível que os principais impactes sejam decorrentes das seguintes acções: 

Implantação de estaleiros – Impactes resultantes da destruição do coberto vegetal, da modificação do relevo natural 

e da intrusão de elementos estranhos. Impacte negativo, indirecto, temporário, localizado, reversível, certo, 

minimizável, pouco significativo e de magnitude média a elevada. 

Acessos à obra e movimentação de maquinaria – Impactes resultantes da destruição da vegetação, alteração do 

relevo natural nos novos caminhos; intrusão visual resultante da circulação da maquinaria e redução da visibilidade 

por aumento de poeiras no ar. Impacte negativo, indirectos, temporários, localizados, parcialmente reversíveis, 

certos, de magnitude média e pouco significativos; 

 Depósito de terras e criação de zonas de empréstimo – Impacte paisagístico expectável associado à sua deposição, 

que sobre o terreno natural dará origem a impacte negativo, indirectos, permanentes, localizados, irreversíveis, 

certos, minimizáveis de magnitude média a elevada e significativos. 

Visualização da via e das estruturas associadas – No traçado do IC31, nas diversas soluções em análise, as maiores 

intrusões visuais correspondem a viadutos, passagens superiores e taludes de dimensão superior a 20 metros. A 

nova infra-estrutura viária irá afectar particularmente pontos de vista panorâmica, nomeadamente Monsanto e Penha 

Garcia. Durante a fase de construção as acções desmatação, movimentos de terra, construção dos viadutos, 

estaleiros e movimentação de maquinaria irão originar uma desorganização do território na zona contígua à área de 

intervenção. Impacte de sinal negativo, imediato, regional, irreversível e com magnitude e significado função da 

intensidade de presença humana das áreas atravessadas, o que, em termos práticos, se traduz na maior exposição 

de troços visíveis. Prevê-se um impacte de reduzida magnitude e significativo para a solução 2; de média magnitude 

e pouco significativo para a solução 5.1; de média magnitude e significativo para as soluções 1, 1B, 1C e 6; e de 

elevada magnitude e muito significativo para a Solução 5, 1A e Solução 7. 

Os impactes na Paisagem identificados no EIA para a fase de exploração são os seguintes: 
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Alteração ao uso do solo – Impacte negativo, imediato, directo, certo, de baixa magnitude e pouco significativo; de 

média magnitude e significativo no caso da solução 1B. A destruição da vegetação ocorrerá durante a fase de 

construção, no entanto na fase de exploração a faixa desmatada irá imprimir uma descontinuidade artificial nas 

características paisagísticas.  

Movimentos de terras – Durante a fase de exploração, os impactes sentidos na fase de construção relativos às 

alterações funcionais e visuais da paisagem decorrentes da modificação da morfologia natural serão continuados pela 

fase de exploração. Assim, os impactes na morfologia do terreno decorrentes da presença dos taludes de escavação 

e aterro, executados na fase de construção, são negativos, directos, permanentes, localizados, irreversíveis e certos. 

No que se refere à magnitude e significado do impacte decorrente da alteração ao relevo natural considera-se não 

existir diferença entre as fases de construção e de exploração. 

Infra-estruturas de apoio à obra – Os depósitos de terras sobrantes, que se prevê venham a resultar de terras 

excedentárias irão originar impactes que, embora ocorram na fase de construção, se prolongarão também pela fase 

de exploração, embora com menor magnitude e significado. A solução 5.1 apresenta volumes de terras sobrantes 

significativamente maiores do que as restantes. 

Visualização da via e das estruturas associadas – Considera-se que durante a fase de exploração o impacte continua 

a ser negativo, regional, irreversível, parcialmente minimizável e a sua magnitude e significado directamente 

relacionados com o número de observadores existentes nas áreas atravessadas. Prevê-se um impacte de reduzida 

magnitude e pouco significativo para as soluções 2, 3 e 4; de reduzida magnitude e significativo para a solução 1C; 

de média magnitude e significativo para as soluções 1, 1B e 6; e de elevada magnitude e muito significativo para as 

soluções 5, 1A e 7. 

 

Importa aqui salientar, pela sua importância, que se prevê para a solução 5 a ocorrência de impactes de elevada 

magnitude e muito elevada significância, em particular no caso da subdivisão 5b, pela visualização da via a partir de 

Monsanto e de Penha Garcia, assim como das estruturas associadas, nomeadamente barreiras acústicas que serão 

previsivelmente necessárias. Estes impactes são não mitigáveis, não só pela dimensão da estrutura, mas também 

pelo contexto em que a mesma se insere, que inviabiliza a criação de cortinas verdes que funcionem eficazmente 

como barreiras visuais. 

 

Análise Comparativa de Alternativas 

A comparação de alternativas apresentada no EIA teve em conta os principais impactes na paisagem, tendo sido 

realizada uma avaliação quantitativa baseada nos factores de impacte mais importantes: dimensão dos taludes; 

afectação de vegetação com valor paisagístico; extensão do troço visível; afectação de áreas de média, elevada ou 

muito elevada qualidade visual na bacia visual de cada uma das alternativas e afectação da rede de drenagem 

natural. Para cada um destes parâmetros foi medida a extensão afectada em cada uma das soluções em alternativa. 

Esta análise está sintetizada no quadro abaixo, apresentando-se as alternativas mais favoráveis e mais desfavoráveis 

para cada troço em estudo, no que respeita aos diferentes parâmetros considerados; no entanto, os valores de 

ponderação apresentados no EIA foram rectificados. Isto porque no EIA foi dado maior valor às situações de talude 

de escavação; discorda-se desta posição, uma vez que os taludes de aterro criam elevações artificiais na Paisagem, 

com maior impacte do que os taludes de aterro.  

Quadro 5.41 – Análise comparativa de alternativas 

Dimensão dos taludes 
Afectação de vegetação 
com valor paisagístico 

Extensão do troço visível 
Afectação cénica de áreas 
de maior qualidade visual 

Afectação da rede de 
drenagem natural 

Menor 
afectação 

Maior 
afectação 

Menor 
afectação 

Maior 
afectação 

Menor 
afectação 

Maior 
afectação 

Menor 
afectação 

Maior 
afectação 

Menor 
afectação 

Maior 
afectação 

P3 P2 P1, P2 P3 P3 P1 P3 P1 P3 P1, P2 

C1 C2 C2 C1 C1 C2 C1 C2 - - 

N20, 
N13, N5, 

N11, 
N18 

N7, N10, 
N14, N17 

N18, 
N11, 

N15, N8, 
N5 

N13, 
N20 

N5, 
N11, N8, 
N2, N18 

N7, N13, 
N14, N17 

N10, N7, 
N17, N14 

N13, 
N20, N2, 

N5 

N1, N4, 
N7, N10, 
N14, N17 

N13, 
N20 



   Parecer da Comissão de Avaliação 

Janeiro 2011 

 
 

IC31- Castelo Branco/Monfortinho – Estudo Prévio 

Proc. AIA N.º 2264 Pág. 81 

Da análise efectuada verifica-se o seguinte: 

 No Troço Poente, a alternativa P3 é a mais vantajosa, com menor afectação em tudo excepto no que respeita 

à afectação de vegetação com valor paisagístico, mas mesmo neste parâmetro o valor que a separa das 

restantes é muito pequeno; sendo a alternativa P1 a menos favorável; 

 No Troço Central, a alternativa C1 é a mais favorável, com menor afectação em todos os parâmetros 

analisados, excepto no que respeita à afectação de vegetação com valor paisagístico; 

 No Troço Nascente, a alternativa menos desfavorável é claramente a N11, seguida da N5, sendo que esta 

última está associada a valores altos de afectação cénica de áreas de qualidade visual elevada; as menos 

favoráveis são as alternativas N20 e N13, que se determinam a ocorrência de uma muito elevada afectação 

de áreas de elevado valor paisagístico, em particular no que respeita à afectação cénica da Paisagem avistada 

a partir da aldeia de Monsanto, pelo que deverão ser rejeitadas. 

As alternativas N20 e N13 desenvolvem-se a Norte de Monsanto, entre a povoação e as cristas quartzíticas de Penha Garcia. 

Importa relembrar que, no contexto rural em que se insere, Monsanto – eleita em 1938 ―a aldeia mais portuguesa de 

Portugal‖ – constitui um pólo de fixação de população, definindo-se como um núcleo de elevadíssima atractividade e 

potencialidade turística, para a qual contribuem a sua História, o seu Património natural e construído e – não menos 

importante – o contexto cénico em que se insere, de muito elevada qualidade. 

 

A imposição, na Paisagem avistada a partir da povoação de Monsanto, de um elemento como a rodovia em estudo é 

fortemente dissonante e resultará na degradação de uma Paisagem que se constitui como um dos principais recursos locais. 

Em particular em espaços rurais como o presente, a gestão, conservação e valorização dos recursos naturais e culturais 

existentes, assegurando a qualificação das Paisagens, é fundamental no combate ao despovoamento e às assimetrias 

regionais. Deste modo, a preservação da Paisagem que se usufrui a partir de Monsanto – sobretudo a Norte da povoação, 

uma vez que esta se desenvolve na encosta Norte do monte com o mesmo nome – não é compatível com a implementação 

do IC31 neste local. 

 

Conclui-se assim que as alternativas N20 e N13 deverão necessariamente ser rejeitadas, pelos muito elevados impactes no 

factor ambiental Paisagem. 

 

Impactes cumulativos 

O território atravessado pelas diferentes soluções de traçado em análise apresenta pouca intervenção e uma ocupação 

humana relativamente baixa, não se verificando, até à data, intervenções com particular relevo na transformação das 

características estruturais e funcionais da paisagem. Na zona inicial do traçado, a implantação da A23, estrutura linear 

existente, poderá induzir impactes cumulativos, fundamentalmente nas alterações à morfologia natural do terreno e uso 

actual do solo, que se repercutirão de forma directa nos aspectos estruturais e visuais da paisagem. Dada a dimensão do 

território atravessado pelo IC31 e a relação muito marginal entre esta via e a A23, os impactes cumulativos apresentam-se 

pouco significativos. 

Conclusão Sectorial 

A solução que se apresenta como menos desfavorável para o factor ambiental Paisagem é constituída pela 

combinação P3 + C1 + N11. 

 

Medidas de Minimização 

No Anexo III do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se considera 

fundamental para a minimização dos impactes identificados nos troços Poente e Central. 
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5.11 Património 

Caracterização da situação actual 

Foi considerada como Área de Estudo um amplo corredor, onde se incluem as diversas propostas de traçado, com o 

objectivo de caracterizar toda a região onde se implanta este projecto. 

 

A metodologia para elaboração da vertente patrimonial do EIA, com a qual se concorda, assentou em duas fases:  

 

1. Pesquisa documental, com a consulta dos inventários patrimoniais das entidades da tutela, consulta de 

bibliografia especializada de âmbito local e regional, Planos de ordenamento do território, contacto com 

gabinetes de arqueologia dos municípios afectados (Castelo Branco e Idanha-a-Nova) e associações de defesa 

do património. Foram ainda efectuados levantamentos toponímicos e fisiográficos, a partir da CMP à escala 

1:25 000; 

2. Trabalho de campo que consistiu em três fases:  

a) Relocalização dos dados identificados aquando da pesquisa bibliográfica e dos indícios toponímicos e 

fisiográficos; 

b) Prospecção selectiva da área de implantação do projecto, em corredores de 400 metros centrados no eixo 

da via de cada solução em avaliação. Foram prospectados sistematicamente partes do traçado; 

c) Registo das ocorrências em fichas de ocorrência patrimonial. 

 

Na Área de Estudo foram identificadas 94 ocorrências patrimoniais, enquanto no Corredor em estudo foram 

identificadas as seguintes ocorrências patrimoniais (28): 

 

Quadro 5.42 - Ocorrências patrimoniais identificadas no corredor do IC31 

Ocorrência 
Patrimonial 

Topónimo Descrição Localização no traçado Distância 

Nº1 Cabeça pelada 1 Povoado neo-calcolítico Solução 1B 50m a Oeste 

Nº2 Cabeça Pelada 2 Mancha de ocupação romana Solução 1B 160m a Oeste 

Nº3 São Domingos Capela do séc. XVII Solução 1.1. 45m a Norte 

Nº4 Fonte das Freiras Fontanário moderno Solução 1A 100m a Norte 

Nº5 Quinta do Senhor Barão Fonte medieval/moderna Solução 1.2. 175m a Sul 

Nº6 Quinta das Mandanhas Mancha de ocupação romana Solução 1B No eixo 

Nº7 Quinta das Mandanhas 2 Villa (?) romana Solução 1B No eixo 

Nº8 Fontanhão Habitat (?) romano Solução 2 190m a Norte 

Nº9 Fonte da Assamaia Fontanário medieval Solução 1.3 100m a Sul 

Nº10 Barreiros 1 Mancha de ocupação romana Solução 5.1. 25m a Sudeste 

Nº11 Barreiros 2 Mancha de ocupação romana Solução 5.1. 45m a Noroeste 

Nº12 Barreiros 3 Mancha de ocupação romana Solução 5.1. 20m a Sudeste 

Nº13 Terra da Professora Mancha de ocupação romana Solução 1C No eixo 

Nº14 Terra da Professora 2 Mancha de ocupação romana Solução 1.7. No eixo 

Nº15 Queijeira da Terra 
Grande 

Achado isolado romano Solução 1.7. 35m a Sul 

Nº16 Queijeira da Terra 
Grande 2 

Achado isolado romano (?) Solução 1C No eixo 

Nº17 Queijeira da Terra 
Grande 3 

Mancha de ocupação romana Solução 1C 170m a Norte 

Nº18 Serrinha Lagar romano Solução 1.7. 130m a Norte 

Nº19 Serrinha 2 Lagar romano Solução 1.7. 40m a norte 

Nº20 Barroca Funda Lagar romano Solução 1.7. 100m  a Sul 

Nº21 Afonseanes Marco de séc. XVIII Solução 1.8. 30m a Norte 

Nº22 Afonseanes 2 Lagar romano/medieval Solução 1.8. No eixo 

Nº23 Afonseanes 3 Vestígios diversos 
romano/medieval 

Solução 1.8. 40m a Noroeste 

Nº24 Afonseanes 4 Mancha de ocupação romana Solução 1.8 150m a Noroeste 

Nº25 Convento 1 Vestígios diversos romanos Solução 5B 50m a Sul 

Nº26 Convento 2 Caminho lajeado romano 
(?)/medieval 

Solução 5B 40m a Sul 

Nº27 Sidral Vestígios diversos 
romano/medieval 

Solução 5B 10m a Norte 

Nº28 Lodeiro do Sr. Castiço Mancha de ocupação romana Solução 5B No eixo 
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Não foram identificados sítios classificados no corredor em estudo. 

 

Identificação e avaliação de impactes 

Os impactes previstos ocorrerão quase exclusivamente durante a fase de obra e sua preparação. Dentro da área de 

incidência directa do projecto, passíveis de sofrer impactes directos e indirectos, foram identificadas as seguintes 

ocorrências patrimoniais: 

 

Quadro 5.43 - Ocorrências patrimoniais passíveis de sofrer impactes directos e indirectos  

Ocorrência 
Patrimonial 

Topónimo 
Localização no 

traçado 
Distância Impacte 

Nº1 Cabeça pelada 1 Solução 1B 50m a Oeste Indirecto 

Nº2 Cabeça Pelada 2 Solução 1B 160m a Oeste Indirecto 

Nº3 São Domingos Solução 1.1. 45m a Norte Directo e irreversível 

Nº4 Fonte das Freiras Solução 1A 100m a Norte Indirecto 

Nº5 Quinta do Senhor Barão Solução 1.2. 175m a Sul Indirecto 

Nº6 Quinta das Mandanhas Solução 1B No eixo Directo e irreversível  

Nº7 Quinta das Mandanhas 2 Solução 1B No eixo Directo e irreversível  

Nº8 Fontanhão Solução 2 190m a Norte Indirecto 

Nº9 Fonte da Assamaia Solução 1.3 100m a Sul Indirecto 

Nº10 Barreiros 1 Solução 5.1. 25m a Sudeste Directo e irreversível  

Nº11 Barreiros 2 Solução 5.1. 45m a Noroeste Directo e irreversível  

Nº12 Barreiros 3 Solução 5.1. 20m a Sudeste Directo e irreversível  

Nº13 Terra da Professora Solução 1C No eixo Directo e irreversível  

Nº14 Terra da Professora 2 Solução 1.7. No eixo Directo e irreversível  

Nº15 Queijeira da Terra Grande Solução 1.7. 35m a Sul Indirecto 

Nº16 Queijeira da Terra Grande 2 Solução 1C No eixo Directo e irreversível  

Nº17 Queijeira da Terra Grande 3 Solução 1C 170m a Norte Indirecto 

Nº18 Serrinha Solução 1.7. 130m a Norte Indirecto 

Nº19 Serrinha 2 Solução 1.7. 40m a Norte Directo e irreversível  

Nº20 Barroca Funda Solução 1.7. 100m a Sul Indirecto 

Nº21 Afonseanes Solução 1.8. 30m a Norte Directo e irreversível  

Nº22 Afonseanes 2 Solução 1.8. No eixo Directo e irreversível  

Nº23 Afonseanes 3 Solução 1.8. 40m a Noroeste Indirecto 

Nº24 Afonseanes 4 Solução 1.8 150m a Noroeste Indirecto 

Nº25 Convento 1 Solução 5b 50m a Sul Indirecto 

Nº26 Convento 2 Solução 5b 40m a Sul Indirecto 

Nº27 Sidral Solução 5b 10m a Norte Indirecto 

Nº28 Lodeiro do Sr. Castiço Solução 5b No eixo Directo e irreversível  

 

Quadro 5.44 – Descrição e valor patrimonial e científico das ocorrências patrimoniais passíveis de 
sofrer impactes directos e indirectos  

Troço Solução Topónimo Descrição Tipo de 
afectação 

Valor 
Patrimonial * 

Valor 
científico * 

Poente 

1B 

Cabeça Pelada 1 Povoado neo-calcolítico Indirecta Médio Elevado 

Cabeça Pelada 2 Mancha de ocupação 
romana Indirecta Médio Elevado 

Quinta das 
Mandanhas 

Mancha de ocupação 
romana Directa Elevado Elevado 

Quinta das 
Mandanhas 2 Villa (?) romana Directa Elevado Elevado 

1.1 São Domingos Capela séc. XVII Indirecta Elevado Médio 
1A Fonte das Freiras Fontanário moderno Indirecta Médio Reduzido 
1.2 Quinta do Sr. Barão Fonte medieval/moderna Indirecta Médio Médio 

Central 
2 Fontanhão Habitat (?) romano Indirecta Elevado Elevado 

1.3 Fonte de Assamaia Fonte de mergulho 
medieval Indirecta Médio Elevado 
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Nascente 
5.1. 

Barreiros 1 Mancha de ocupação 
romana Directa Elevado Elevado 

Barreiros 2 
Mancha de ocupação 

romana 
  

Directa Elevado Elevado 

Barreiros 3 
Mancha de ocupação 

romana 
  

Directa Elevado Elevado 

1C 

Terra da Professora Mancha de ocupação 
romana Directa Elevado Elevado 

Nascente 

Queijeira da Terra 
Grande 2 Achado isolado romano (?) Directa Elevado Elevado 

Queijeira da Terra 
Grande 3 

  

Mancha de ocupação 
romana Indirecta Elevado Elevado 

1.7 

Terra da Professora 
2 

Mancha de ocupação 
romana Directa Elevado Elevado 

Queijeira da Terra 
Grande Achado isolado romano Indirecta Médio Médio 

Serrinha Lagar romano Indirecta Elevado Elevado 
Serrinha 2 Lagar romano Directa Elevado Elevado 

Barroca Funda Lagar romano Indirecta Elevado Elevado 

    1.8 

Afonseanes Marco Séc. XVIII Directa Reduzido Médio 
Afonseanes 2 Lagar romano/medieval Directa Médio Elevado 
Afonseanes 3 Vestígios diversos Indirecta Médio Elevado 

Afonseanes 4 Mancha de ocupação 
romana Indirecta Elevado Médio 

5B 

Convento 1 Vestígios diversos romanos Indirecta Médio Elevado 

Convento 22 Caminho lajeado 
Romano/medieval Indirecta - Elevado 

Sidral3 Vestígios diversos romanos Indirecta Elevado Médio 
Lodeiro do Dr. 

Castiço 
Mancha de ocupação 

romana Directa Médio Elevado 

 

Por comparação entre as alternativas em estudo verifica-se que, no Troço Poente a alternativa 1B apresenta 

impactes em 4 ocorrências patrimoniais, dois dos quais directos e em sítios de valor patrimonial e científico Elevado. 

As restantes ocorrências, de valor Médio a Elevado, serão alvo de impactes indirectos. Ainda no troço poente as 

alternativas 1A, 1.1 e 1.2 apresenta impactes indirectos sobre 1 ocorrência patrimonial. Conclui-se, assim, que estas 

alternativas apresentam impactes menos significativos do que a alternativa 1B, sendo a Solução 1.1. a que se 

apresenta como a de menor impacte. 

 

Em relação ao Troço Central as duas alternativas em estudo apresentam impactes à primeira vista equivalentes, 

embora a Solução 2 afecte indirectamente um eventual habitat romano, de valor patrimonial e científico Elevado, 

enquanto a Solução 1.3. tem impacte indirecto sobre uma ocorrência de valor menos significativo. 

 

No Troço Nascente a grande questão que se coloca tem a ver com a escolha do corredor norte ou do corredor 

sul.Tendo em conta o número de impactes induzidos em cada um dos corredores verifica-se que os impactes variam, 

consoante as soluções: 

 

 7 impactes (3 impactes directos na Solução 5.1. em ocorrências patrimoniais de valor Elevado e 4 impactes – 

um dos quais directo – na Solução 5B; 

 12 impactes nas diversas alternativas em estudo, sendo que 6 são directos em ocorrências patrimoniais de valor 

Elevado (4), 1 de valor Médio/Elevado e 1 de valor Reduzido/Médio. 

                                            
2 De acordo com o EIA este elemento patrimonial foi destruído aquando de obras de saneamento; 
3 Os elementos arquitectónicos encontram-se longe do seu contexto original, inseridos num muro contemporâneo de divisão de 
propriedades. Não há outros vestígios de ocupação humana nas proximidades. 
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No início do corredor Norte foram apresentadas duas alternativas de traçado ou seja a Solução 5.1 e a conjugação 

das subdivisões1.4+3.1+5a. A opção pela conjugação 1.4+ 3.1+ 5a resulta da comparação dos impactes gerados 

nestas soluções e na Solução 5.1. Nesta solução foram identificadas 3 ocorrências patrimoniais (Nº10 Barreiros 1; 

Nº11 Barreiros 2 e Nº13 Barreiros 3) todas elas correspondentes a manchas de ocupação romanas, com valor 

patrimonial e científico elevado. No traçado alternativo (1.4+3.1+5a) não há impactes a considerar. 

 

Determinante na opção pelo corredor Norte (subdivisões 1.4+3.1+ 5a e 5b) foi a magnitude e a dimensão espacial 

dos impactes previstos ocorrerem no corredor sul, em particular na Solução 1C e na Solução 1 (subdivisões1.7 e 

1.8). Da caracterização da respectiva situação actual resultou a identificação de 4 manchas de ocupação romana na 

área de incidência do projecto, assim como diversos outros vestígios deste período, de valor patrimonial e científico 

Elevado. A consulta da cartografia das ocorrências patrimoniais do EIA revela a existência de diversos vestígios no 

espaço compreendido entre Idanha-a-Velha e Monsanto, ambas classificadas como Monumento Nacional4. Idanha-a-

Velha, Egitânia ou Civitas Igaeditanorum é um sítio com ocupação humana desde a pré-história e que atingiu o seu 

apogeu após o século I a.C. quando foi construída a cidade romana. Foi uma cidade de grande importância regional 

pela sua proximidade com a capital da província da Lusitânia, Emerita Augusta (Mérida) e por se encontrar na 

importante via que ligava a capital a outras cidades importantes do Império, nomeadamente Bracara Augusta. As 

civitates constituíam o centro administrativo de um território mais vasto onde se localizavam núcleos de menor 

dimensão, desde villae rústicas vocacionadas à produção agrícola até vicus, núcleos urbanos de menor dimensão.  

 

A concentração de evidências arqueológicas romanas a norte de Idanha-a-Velha, com continuidade para a região a 

sul de Monsanto, revela um território densamente ocupado em período romano. A probabilidade de se encontrar um 

destes núcleos habitacionais romanos, dependentes da antiga Egitania é bastante elevada, como se pode confirmar 

pela simples análise superficial do solo. A probabilidade de um destes achados vir a condicionar o desenvolvimento 

desta via tal como se encontra projectada é do mesmo modo elevada. 

 

Refira-se que no projecto em avaliação, o Corredor Sul do Troço Poente passa a pouco mais de 1 km da actual Zona 

de Protecção (ZP) de Idanha-a-Velha, sendo que se encontra a decorrer o procedimento administrativo para 

definição de uma Zona Especial de Protecção (ZEP) deste monumento. Esta ZEP permitirá alargar a actual área de 

protecção (ZP) e ultrapassar o constrangimento que esta suscita em relação à manutenção das características 

históricas e do contexto, nomeadamente ambiental e paisagístico, em que Idanha-a-Velha se insere. Assim, a 

importância da manutenção do contexto resulta, pelo seu valor de testemunho, de uma relação interpretativa e 

informativa entre esta aldeia e a respectiva envolvência. 

 

Acresce que, a grande proximidade entre os dois monumentos nacionais situados nesta região, as aldeias históricas 

de Idanha-a-Velha e de Monsanto e o espaço natural entre ambas, une-as num mesmo contexto paisagístico e 

cultural, que terá tido origem, pelo menos, em época romana, como no-lo atesta o EIA através da forte densidade de 

vestígios arqueológicos de elevado valor científico. Assim, a implantação do Corredor Sul do projecto em avaliação, 

para além dos impactes negativos muito significativos que induz, criará um efeito barreira nesta unidade territorial de 

expressão cultural, contrariando o disposto no nº3 do Art. 5º da Convenção de Malta5, que obriga a que os estudos 

de impacte ambiental e as decisões que deles resultam devam ter em conta os sítios arqueológicos e o respectivo 

contexto. 

  
Conclui-se que, para o projecto em avaliação e no que ao factor Património diz respeito, não pondo em questão a 

concretização do projecto, a sua viabilização passa pela opção pelo corredor norte, não sendo o corredor sul uma 

opção aceitável pelas razões invocadas. 

 

Da análise comparativa das soluções apresentadas considera-se que a que se apresenta com menor impacte sobre o 

património é a que corresponde à combinação P1 + C1 + N13 

                                            
4 Idanha-a-Velha - Decreto n.º 67/97, DR n.º 301, de 31-12-1997Castelo e muralhas de Monsanto - Decreto n.º 37 077, DG n.º 
228, de 29-09-1948; ZEP DG, II Série, n.º 265, de 14-11-1950. 
5 Resolução da Assembleia da República nº 71/97 de 9 de Outubro que ratifica a Convenção Europeia Para a Protecção do 
Património Arqueológico (Convenção de Malta). 
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No que se refere à afectação de Património Cultural, e de acordo com o parecer da DRCC, na área a afectar 

directamente ou indirectamente pelo projecto não existem quaisquer imóveis classificados ou em vias de 

classificação. Neste âmbito a DRCC salienta apenas a existência de uma proposta para uma Zona Especial de 

Protecção de Monsanto, área que se encontra abrangida pelos corredores em estudo, mas que não constitui servidão 

administrativa, uma vez que não foi objecto de publicação em Decreto. 

  

Esta entidade salienta também que‖ a solução prevista para a área compreendida entre Idanha-a-Velha e Monsanto, 

cuja sensibilidade histórica é inquestionável e a necessidade da preservação do contexto paisagístico inequívoca, é a 

que se reveste de maior impacto negativo, não sendo a opção mais adequada para a salvaguarda deste território‖. 

 

Medidas de minimização e Planos de Monitorização 

Considera-se que as medidas de minimização preconizadas no EIA carecem de reformulação em alguns aspectos. No 

Anexo III do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se considera fundamental 

para a minimização dos impactes identificados nos troços Poente e Central. 

 

 
5.12 Identificação dos Riscos Ambientais 

Embora numa fase de Estudo Prévio, é importante que a análise de risco seja efectuada de forma correcta e, em 

particular, que identifique todos os riscos que podem ser corrigidos ou minimizados através de opções de traçado 

e/ou projecto e que portanto, possam ser concretizadas na fase de Projecto de Execução. E, naturalmente, que 

emita as necessárias recomendações para estas acções serem executadas. 

 

A análise efectuada confunde o conceito de impactes e de riscos ambientais e apresenta algumas ambiguidades na 

aplicação da definição de ―potencial consequência‖. O conceito de risco referido no próprio EIA (pág. 200) é ―… a 

probabilidade de ocorrência de um acontecimento indesejável específico (perigo), num determinado período de 

tempo…‖.  

 

O conceito de impacte ambiental é definido na legislação que regulamenta o processo de avaliação de impacte 

ambiental (Decreto-Lei n.º 69/2000, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005). Note-se, a legislação quando utiliza a 

palavra ―riscos‖ refere-se a ―Riscos de acidentes, atendendo sobretudo às substâncias e tecnologias utilizadas‖. 

 

Resumindo, a análise de risco efectuada abarca aspectos que são do âmbito da avaliação de impactes ambientais, o 

que não é correcto e contribui para banalizar a importância da análise de risco.  

 

Desta maneira, os riscos identificados/recomendações que se enquadram no conceito e foram adequadamente 

apontados são os relativos à protecção do Gasoduto de Portalegre (a incorporar no Projecto de Execução); riscos nos 

processos de desmonte, em particular com recurso a fogo (fase de construção); riscos relativos a armazenagem de 

combustíveis (fase de construção) e riscos de acidentes rodoviários envolvendo o transporte de substâncias tóxicas 

ou perigosas (fase de exploração). 

 

Para melhor compreensão do que se pretende dizer sobre a aplicação inadequada do conceito de risco ambiental 

confundindo-o com impacte ambiental, apresentam-se alguns exemplos: 

 

 A última frase da página 203, que refere a ―libertação de poluentes dos escapes, óleos e outros materiais 

durante a circulação rodoviária‖. Estas consequências são permanentes durante o período de exploração da 

rodovia e fazem parte integrante do fim a que se destina o projecto: a circulação rodoviária. Logo, estes são 

impactes ambientais e não riscos ambientais. Poderão, todavia, constituir um risco se existirem situações 

particulares, por exemplo, receptores sensíveis e/ou locais de reduzida dispersão de poluentes. Estas 

ocorrências são habitualmente salvaguardadas na fase de Projecto de Execução, evitando-se as descargas 

para estes meios. 
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 Verifica-se também no Quadro das medidas de minimização equívocos, no sentido de se fazerem 

recomendações que reduzem ―impactes ambientais‖, que não são, de todo, ―riscos ambientais‖. Por exemplo, 

a medida 9, relativa à ―Desmatação, limpeza e decapagem dos solos‖ é indicada como minimizadora de riscos 

ambientais e diz: ―As acções pontuais de desmatação, eliminação do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra‖. 

 

Medidas de Minimização 

No Anexo III do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de medidas cuja adopção se considera 

fundamental para a minimização dos impactes identificados nos troços Poente e Central. 

 

 

 

 

6. ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS  

A análise comparativa global das várias alternativas de traçado é efectuada com base nas alternativas consideradas 

menos desfavoráveis ao nível de cada factor ambiental. Nesta comparação não são considerados os factores 

ambientais Clima, Qualidade do Ar e Identificação de Riscos Ambientais, uma vez que da respectiva análise específica 

se concluiu não serem estes factores decisivos para a selecção de alternativas. A análise comparativa de alternativas 

é efectuada por troços. 

 

Troço Poente 

 

No Troço Poente existem as Alternativas P1, P2 e P3. 

 

Quadro 6.1 – Comparação global das alternativas do Troço Poente 

Factor Ambiental 
Alternativa menos  

Desfavorável 

Geologia P3 

Recursos Hídricos  P1 

Componente Biológica P3 

Solos  P3 

Ruído P3 

Socioeconomia P3 

Uso do Solo e Ordenamento do Território P3 

Paisagem P3 

Património P1  

 

Como se pode constatar da análise do quadro 6.1 a alternativa P3 (Solução 1B) é a que se apresenta menos 

desfavorável para um maior número de factores ambientais, designadamente Geologia, Solo, Ruído, Socioeconomia, 

Uso do Solo e Ordenamento do Território e Paisagem. A alternativa P3 é igualmente susceptível de globalmente 

ocasionar menos impactes negativos de elevada significância. 

 

Face ao exposto, conclui-se que, em termos globais para o Troço Poente, a alternativa P3 é a menos 

desfavorável das três alternativas consideradas no Estudo Prévio para este troço. 
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Troço Central 

 

No Troço Central existem as Alternativas C1 e C2. 

 

Quadro 6.2 – Comparação global das alternativas do Troço Central 

Factor Ambiental 
Alternativa menos 

desfavorável 
Muito sigificativos 

C2 

Geologia C1 2 

Recursos Hídricos  C2  

Componente Biológica C1  

Solos C2  

Ruído C2  

Socioeconomia C2  

Uso do solo e Ordenamento do Território C2  

Paisagem C1  

Património C1  

 

Como se pode constatar da análise do quadro 6.2 a alternativa C2 é a que se apresenta menos desfavorável para um 

maior número de factores ambientais, designadamente Recursos Hídricos, Solo, Ruído, Socioeconomia e Usos do 

Solo e Ordenamento do Território.  

 

De referir, que embora a alternativa C2 seja mais penalizadora no que se refere à Geologia, à Componente Biológica, 

à Paisagem e ao Património do que a alternativa C1, considera-se que desde que adoptadas as medidas de 

minimização indicadas no Anexo III do presente parecer, nenhum destes factores é determinante para a selecção de 

alternativas. Considera-se também que os impactes residuais negativos associados à alternativa C2 nestes factores 

ambientais, não serão inviabilizadores quanto à adopção daquela alternativa.  

 

Face ao exposto, conclui-se que, em termos globais para o Troço Central, a alternativa C2 é a menos 

desfavorável das duas alternativas consideradas no Estudo Prévio para este troço. 

 

Troço Nascente 

 
No Troço Nascente existem as Alternativas N1 a N20. 

 

Quadro 6.3 – Comparação global das alternativas do Troço Nascente  

Factor Ambiental Alternativa menos desfavorável Alternativas mais desfavoráveis 

Geologia N2 N13 

Recursos Hídricos  N5 
N1/N3/ N4/ N9/ N10/ N12/ N13/ N14/ N16/ N17/ 

N19/N20  

Componente Biológica N13/N20 N1/N3/N4/N6/N7/N9/N10/N12 

Solos  N1/N4/N14/N17 N13/N20 

Ruído N2/N11/N15 N13/N20 

Socioeconomia N14/N17 
N13/N20 - Acresce que o parecer específico conclui 
que as N13 e a N20 não deverão ser aceites 

Uso do Solo e Ordenamento do 
Território 

N1/N17/N14 N9/N13/N20 

Paisagem N11 
N13 e a N20 – Acresce que o parecer específico 
conclui que as N13 e a N20 deverão ser rejeitadas 

Património N13 
N1 a N12 e N14 a N19 – Acresce que o parecer 
específico conclui que o corredor sul não constitui 
uma opção aceitável 
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Da análise do quadro 6.3 verifica-se não haver uma alternativa que, para uma maioria de factores ambientais, se 

apresente menos desfavorável. Apenas as alternativas N14 e N17 são menos desfavoráveis para 3 factores 

ambientais. 

 

Importa salientar que a análise específica efectuada relativamente ao Património (Ponto 5.11), dados os impactes 

negativos, directos, muito significativos, identificados nas soluções 1C, 1.7 e 1.8 sobre ocorrências de elevado valor 

científico e patrimonial e, ainda, tendo em conta a elevada probabilidade de novos achados patrimoniais de previsível 

igual valor científico e patrimonial virem a comprometer o desenvolvimento do projecto, conclui que o corredor Sul 

(que inclui as alternativas N1 a N12 e N14 a N19) não constitui uma opção aceitável, pelo que nesta perspectiva 

apenas poderão ser consideradas viáveis as alternativas do corredor Norte, ou seja, as alternativas N13 e N20.  

 

No entanto, as alternativas N13 e N20 para além, de constituem as mais desfavoráveis ao nível dos factores 

ambientais Recursos Hídricos, Ruído, Socioeconomia, Solos e Uso do Solo e Ordenamento do Território, verifica-se 

que em resultado da avaliação efectuada relativamente à Socioeconomia (Ponto 5.8) e à Paisagem (Ponto 5.10) 

foram também consideradas como não devendo ser aceites, face aos impactes negativos, muito significativos não 

minimizáveis, associados à Solução 5 (em particular os associados à Subdivisão 5b).  

 

Em causa estão, fundamentalmente, no que se refere à Socioeconomia, os impactes negativos, muito significativos 

que decorrem da grande proximidade da via a um números significativo de habitações e o efeito barreira que se fará 

sentir numa extensão significativa da actual EN239 e cuja minimização implicará impactes adicionais que poderão ser 

significativos.  

 

No que diz respeito à Paisagem é expectável a ocorrência de impactes de elevada magnitude e muito elevada 

significância, pela visualização da via a partir de Monsanto e de Penha Garcia, assim como das estruturas associadas, 

nomeadamente barreiras acústicas que serão previsivelmente necessárias. Estes impactes são não mitigáveis, não só 

pela dimensão da estrutura, mas também pelo contexto em que a mesma se insere, que inviabiliza a criação de 

cortinas verdes que funcionem eficazmente como barreiras visuais. 

 

Face ao exposto, verifica-se não ser possível à CA seleccionar, para o troço Nascente, uma alternativa que, 

globalmente, possa ser considerada como a menos desfavorável. 

 

 

 

 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA  

A consulta Pública decorreu durante 35 dias úteis, entre o dia 6 de Outubro e o dia 24 de Novembro de 2010, tendo 

sido realizadas no dia 15 de Novembro duas reuniões técnicas de esclarecimento nas Câmaras Municipais de Idanha-

a-Nova e de Castelo Branco. 

 

A Consulta Pública contou com 5 contribuições subscritas pelas seguintes entidades: 

 

 Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

 Junta de Freguesia de Penha Garcia 

 SPEA – Sociedade para o Estudo de Aves 

 Casa do Concelho de Idanha-a-Nova 

 Fronteiratur – Actividades Turísticas Internacionais. 

 

Foram também recebidas 4 participações subscritas pelos seguintes cidadãos: 

 

 Augusto J. Henriques, João Manuel Quirino, S. Proença, Augusto Baleiras Henriques e Joaquim 

Ferrreira Pinto. 
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 Maria Cecília G. Mascarenhas; 

 Maria Adelaide de Oliveira Pinto; 

 Hélder José Carvalho Folgado 

 

Já fora do prazo da Consulta Pública foram ainda recebidas as seguintes participações: 

 Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) 

 Petrim - Petróleos e Investimentos, SA 

As versões integrais dos contributos recebidos constam do Relatório da Consulta Pública, elaborado pela APA. 
 
Apresenta-se seguidamente a síntese das principais opiniões e preocupações manifestadas nas participações 
recebidas, bem como, os comentários da CA relativamente às mesmas, quando aplicável. 
 

Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Salienta as seguintes afectações: 

 Na freguesia de Alcains verifica-se uma sobreposição da área do projecto (Solução 1) com áreas afectas a 

recursos geológicos (Áreas Potenciais de ocorrência de Recursos Geológicos com potencial interesse económico – 

Estanho). 

 As Solução 1A e 1B interceptam na freguesia de Escalos de Cima o traçado do gasoduto do lote 5 Portalegre – 

Guarda. 

 Interferência com a Estação GRMS 10209, sediada na zona limítrofe de Castelo Branco, que faz a ligação à rede 

de distribuição da concessionária da distribuição regional Beiragás. 

Indica como condicionante ao desenvolvimento do Projecto: 

 Cumprir integralmente todas as disposições estabelecidas na legislação específica aplicável às condições de 

segurança do gasoduto, nomeadamente no que se refere às servidões administrativas, distâncias mínimas de 

segurança e restrições de utilidade pública vigentes. 

Indica a seguinte recomendação: 

 Contactar a REN-Gasodutos tendo em vista um eventual estudo atempado de compatibilização entre as infra-

estruturas; 

Apesar das sobreposições refere que não é expectável que sejam gerados impactes negativos significativos, pelo que 

emite parecer favorável ao projecto e informa, também, que do ponto de vista dos Recursos Geológicos não vê 

inconvenientes à implementação do projecto desde que adoptadas as medidas de minimização e os programas de 

monitorização indicados no EIA. 

Comentário da CA: No que se refere à sobreposição do projecto com áreas afectas a recursos geológicos com 

interesse económico, estas encontram-se identificadas no EIA e foram tidas em consideração no parecer da CA. 

Quanto às condicionantes e recomendação indicadas pela DGEG, deverão as mesmas ser consideradas nas fases 

subsequentes do projecto. 

 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) 

Refere que a escolha do futuro traçado do IC31 deverá considerar os principais riscos na área em questão, 

designadamente o risco de inundação, risco de deslizamento de terras e incêndios florestais. Sendo igualmente 

necessário ponderar as incompatibilidades com as servidões resultantes de actividades de defesa da floresta contra 

incêndios, tal como o ponto de água de combate a incêndios que é identificado na pág.15 do RNT. Nesse sentido, 

considera que é indispensável a consulta directa aos Serviços Municipais de protecção Civil abrangidos pelo Projecto, 

bem como aos respectivos gabinetes Florestais de modo a identificar detalhadamente os riscos e ou 

condicionamentos que possam existir. Considera que deverão ser consideradas as medidas apresentadas na fase de 

projecto de execução e de exploração constantes do manual de Avaliação de impacte ambiental na vertente de 

Protecção Civil, no Capítulo VII, denominado ―Infra-Estruturas de Transporte (Rodoviárias, Ferroviárias e Outras) 
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disponível em WWW.prociv.pt. 

Comentário da CA: Considera-se que as preocupações manifestadas são pertinentes, pelo que deverão ser tidas 

em consideração nas fases subsequentes do projecto. 

 

Junta de Freguesia de Penha Garcia 

Considera que a solução que causará menos impactes a nível ambiental é aquela cujo traçado coincide em maior 
extensão com a EN239 (N13 ou N20). Solicita algumas alterações ao projecto: 

 Aproximar os Nós de acesso a Idanha-a-Velha e a Monsanto uma vez que se trata de pontos turísticos (Aldeias 

Históricas). 

 Aproximar o Nó de acesso a Penha Garcia dos limites da localidade uma vez que Penha Garcia constitui um dos 

GEO sítios classificados pela UNESCO, no âmbito da classificação do GEOPARK da Meseta Meridional (GEOPARK 

NATURTEJO); 

 Localizar a ligação a Penha Garcia mais próximo da Zona Industrial da Freguesia, potenciando assim o 

desenvolvimento económico desta região 

Comentário da CA: As alternativas cujo traçado coincide em maior extensão com a EN239 são AN13 e a N20. A CA 

considerou que as alternativas N13 e N20 não deveriam ser aceites face aos impactes significativos a muito 

significativos que as mesmas originam.  

 

SPEA – Sociedade para o Estudo de Aves  

Considera que o troço em análise deveria ter sido objecto de um EIA conjunto com o IC31- Nó com a 

EN240/Fronteira com Espanha, com a apresentação de soluções em corredores verdadeiramente separados. Rejeita 

o EIA, tendo em conta aspectos negativos para os quais o EIA não oferece soluções, nomeadamente: 

 A não existência de uma alternativa que, pelo Sul ou pelo Norte, evitasse a área classificada da IBA; 

 O facto das soluções 1 e 5, no atravessamento da IBA, definirem dois corredores tão próximos que não 

correspondem a verdadeiros corredores independentes; 

 Não terem sido indicadas no EIA, quaisquer medidas para minorar o problema da vulnerabilidade a rodovias da 

maior parte das espécies ameaçadas, para as quais a IBA foi designada, como por exemplo: a colocação de 

barreiras vegetais, visuais e auditivas ao longo da via. 

 O ponto de encontro com o trecho seguinte, que se encontra inserido num EIA independente (IC31-Nó com a 

EN240/Fronteira com Espanha), apenas mostra uma solução, pelo que condiciona, à partida, o estudo de 

qualquer outro corredor para além dos apresentados neste EIA. 

Identifica as seguintes principais medidas de minimização com efeito na fauna selvagem: 

 Compensar as áreas de sobreiro e azinheira afectadas com a plantação de uma área 1,25 vezes maior; 

 Reposição da galeria ripícola e dos principais cursos de água atravessados e recuperação dos habitats associados 

a estes meios; 

 Calendarização dos trabalhos de desmatação entre Setembro e Fevereiro; 

 Adaptação de passagens inferiores e superiores para a passagem da fauna terrestre. 

Comentário da CA:  

O Proponente (Estradas de Portugal S.A.) optou por sujeitar a procedimento de AIA o troço do IC31 entre o Nó com 
a EN240 e a Fronteira separado do restante IC31. Concorda-se que este facto prejudica a Avaliação de Impacte 
Ambientais.  
 
O IC31 encontra-se parcialmente sobreposto com a IBA PT012 Serra de Penha Garcia e Campina de Toulões, numa 
extensão de cerca 8,5 km, dos quais 4km sobrepõem-se à estrada nacional existente EN239 (solução 5) ou usam o 
mesmo corredor (solução 1). 
 

http://www.prociv.pt/
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No que se refere ao atravessamento da IBA pelo IC31 importa referir que a localização e o desenvolvimento de 
soluções de traçado nessa zona encontram-se condicionados por um conjunto de factores, dos quais se destacam, os 
seguintes: 
 
a) Necessidade de compatibilização do IC31 com o traçado da Autovia Autonómica EX-A1, em projecto em Espanha 

e já com DIA emitida, sendo que o local de atravessamento do rio Erges encontra-se definido a sul das Termas 
de Monfortinho;  

b) Localização da IBA PT012 Serra de Penha Garcia e Campina de Toulões, sendo de relevar a sua proximidade ao 
local de atravessamento do rio Erges, pelo que qualquer solução desenvolvida a Norte implicaria sempre o 
atravessamento dessa IBA; 

c) Localização das povoações de Monfortinho e Termas de Monfortinho, situadas a norte das soluções preconizadas 
pelo Estudo Prévio, pelo que o desenvolvimento de soluções a Norte dessas soluções aproximaria o IC31 
daquelas povoações; 

d) Existência do aeródromo de Monfortinho e clube de pesca e tiro a sul das soluções preconizadas pelo Estudo 
Prévio; 

e) O desenvolvimento de soluções a Sul que evitassem o atravessamento da IBA, obriga que o IC31 contorne a IBA, 
por sul, o que implica nomeadamente desvantagens em termos de aumento significativo da extensão do traçado, 
para além de aproximar o IC31 do Parque Natural do Tejo Internacional (classificada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
19/93, de 23 de Janeiro) e da Zona de Protecção Especial do Tejo Internacional, Erges e Ponsul (classificada ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) – áreas classificadas pelos valores avifaunísticos 
encontrados nos seus territórios.  

 
A apreciação da Componente Biológica efectuada no presente parecer teve em consideração os impactes que o 

projecto terá sobre a IBA PT012 Serra de Penha Garcia e Campina de Toulões pelas soluções do Troço Nascente, e a 

necessidade da respectiva minimização, tendo nomeadamente preconizado a adopção pelo proponente da seguinte 

medida: 

Tendo em conta o moderado a elevado risco de afectação desta infra-estrutura na zona de atravessamento 

da IBA PT012 Serra de Penha Garcia e Campina de Toulões devido à sua proximidade a locais de nidificação 

de Gyps fulvus (NT), Ciconia nigra (VU), Neophron percopterus (EN) e Falco peregrinus (VU), em fase de 

Projecto de Execução deverá ser analisada a viabilidade de implementação de barreiras acústicas ou outras. 

Deverá ainda ser considerada a instalação de cortinas de vegetação e dispositivos de dissuasão de poiso. 

Neste troço deverão as obras efectuar-se fora do período de nidificação das espécies acima referidas (15 de 

Janeiro a 31 de Agosto). Caso tal não seja possível, por incompatibilidade com a calendarização da obra, 

deverá garantir-se um acompanhamento ambiental por técnico com formação na área da Biologia. 

Uma vez que a CA considerou que o troço Nascente não deveria ser aprovado, esta medida não consta do Anexo III, 

o qual apenas se aplica aos troços Poente e Central. 

 

Casa do Concelho de Idanha-a-Nova 

Refere a grande utilidade da via que se pretende construir entre Lardosa e Monfortinho. Quanto ao impacte 

ambiental, considera que este não será significativo, dado que a maior parte do traçado irá passar por campos que 

hoje infelizmente se encontram sem serem cultivados, sendo que a execução da via não trará inconvenientes para as 

populações, pelo contrário, trará vantagens, pela maior rapidez das deslocações. 

 

Fronteiratur – Actividades Turísticas Internacionais. 

Informa que a construção da nova via irá provocar impactes negativos significativos na sua actividade económica 

dado que Fronteiratur possui na zona industrial de Penha Garcia uma área de abastecimento, restaurante típico, 

oficina de reparação automóvel, piscina semi-olímpica e court de ténis. Considera que com a construção da nova via 

esta infra-estrutura ficará completamente deslocada e votada ao abandono. Refere ainda que no Estudo Prévio não 

existe nenhuma referência a possibilidade de vir a ser contemplada uma área de serviço. 

Comentário da CA: Confirma-se que as soluções projectadas para o IC31, em particular, aquelas cujo traçado 

coincidem com a EN239, poderão implicar impactes indirectos negativos, não minimizáveis sobre a actividade em 

causa, sendo que o EIA é omisso relativamente aos mesmos. Importa também referir que, em resultado da análise 

efectuada e face aos impactes muito significativos identificados ao nível da Socioeconomia, Paisagem e Património a 

CA considerou que nenhuma das alternativas do troço Nascente deveria ser aceite. 
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Petrim - Petróleos e Investimentos, SA 

Informa ser proprietária do posto de abastecimento de combustíveis sito na EN239, km 36,4 (Zona Industrial de 

Penha Garcia). Refere que em qualquer uma das propostas alternativas para o traçado do IC31 não consta a 

existência das actuais infra-estruturas comerciais de apoio ao tráfego. Considera que a construção do IC31 irá causar 

avultados e insuportáveis prejuízos à empresa, bem como contribuir directamente para o subdesenvolvimento e 

despovoamento das localidades afectadas, com o inevitável encerramento de tais estabelecimentos. 

Solicita a alteração do projecto, de forma a que o mesmo passe a considerar as infra-estruturas locais já existentes 

evitando o seu desaparecimento. 

Comentário da CA: Confirma-se que as soluções projectadas para o IC31, em particular, aquelas cujo traçado 

coincidem com a EN239, poderão implicar impactes indirectos negativos, não minimizáveis sobre o posto de 

abastecimento em causa, sendo que o EIA é omisso relativamente aos mesmos. Importa também referir que, em 

resultado da análise efectuada e face aos impactes negativos muito significativos identificados ao nível da 

Socioeconomia, Paisagem e Património a CA considerou que nenhuma das alternativas do troço Nascente deveria ser 

aceite. 

 

Augusto J. Henriques; João Manuel Quirino, S. Proença, Augusto Baleiras Henriques e Joaquim 

Ferrreira Pinto 

Embora concordando com os objectivos do projecto, manifestam discordância com a Solução 1 na zona de Oledo e 

propõem alterações ao traçado da Solução 2, tendo em vista o seu afastamento para sul daquela povoação. Sugerem 

o estudo de um novo percurso mais curto partindo da A23 entre Castelo Branco e Alcains, passando em linha recta 

pela Mata, Alcafozes e Monfortinho. Caso assim não seja entendido, referem que o traçado a ser aprovado do futuro 

IC31, deve sê-lo num novo percurso, mais circular e distante da área habitacional de Oledo para chegar 

directamente à Zona Industrial de Idanha-a-Nova. Neste contexto referem que seja usada a Solução 2 na zona de 

Oledo, mas com a condição de ser no outro lado da Serra ou seja no sopé da dita Serra e o mais a ‗sul‘ possível da 

Povoação. 

Quanto ao troço nascente, consideram ainda que deverá ser dada prioridade ao alargamento da via que já existe, ou 

excepcionalmente criando, alguns novos ramais de acesso directo, como exemplo e, se aplicável, à zona Industrial de 

Idanha-a-Nova.  

Comentário da CA: No que se refere ao estudo de um novo percurso, mais curto e mais afastado de Oledo e 

próximo da Zona Industrial de Idanha-a-Nova, bem como relativamente a alterações ao traçado da Solução 2, 

esclarece-se que tratando-se de alterações não avaliadas no EIA e que se desenvolvem fora dos corredores 

estudados, a CA não tem elementos para se poder pronunciar sobre os mesmos. 

Maria Cecília G. Mascarenhas 

Manifesta discordância com a Solução 1 dado que vai atravessar o leito da ribeira da Caniça, onde se situam os 

terrenos planos mais férteis e que ainda são cultivados na freguesia de Oledo. 

Comentário da CA: Confirma-se a afectação de terrenos cultivados na freguesia de Oledo pela Solução 1, com 

impactes negativos na actividade agrícola. Importa, contudo, referir que no Troço central a CA considerou menos 

desfavorável a Solução 2. 

Maria Adelaide de Oliveira Pinto 

Manifesta discordância com Solução 1 do IC31. Considera que o melhor traçado para o IC31 é o que permitirá sair da 

A23 entre Castelo Branco e Alcains, passando pela Mata, Alcafozes em direcção a Monfortinho. Caso não seja 

possível estudar um novo traçado, manifesta preferência pela Solução 2, dado apresentar menos problemas 

ambientais. 

Comentário da CA: No que se refere ao estudo de um novo percurso, mais curto, esclarece-se que, não estando 

este em avaliação, a CA não tem elementos para se poder pronunciar sobre o mesmo. A preferência pela Solução 2 

está em consonância com a alternativa considerada pela CA como menos desfavorável no Troço Central. 
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Hélder José Carvalho Folgado 

Manifesta preferência pelas seguintes conjugações de alternativas: P3+C1 + (N7 ou N10). Discorda das conjugações 

P3+C1+(N5 ou N11) consideradas no EIA como menos desfavoráveis, dado que considera que a concretização das 

mesmas irá implicar a eliminação da alternativa viária não paga do IC31 numa extensão de 17 km (subdivisões 6, 5c 

e 5d). 

 

 

 

 

8. SÍNTESE CONCLUSIVA  

O presente parecer constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2264 relativo ao 

IC31 – Castelo-Branco/Monfortinho, em fase de Estudo Prévio, e é emitido ao abrigo do n.º 1 do artigo 16º do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

 

A apreciação técnica do EIA efectuada pela Comissão de Avaliação (CA) tem por base os pareceres emitidos pelas 

entidades que constituem a CA, sendo que para complementar essa apreciação foram consultadas, através de pedido 

de parecer, a Autoridade Florestal Nacional (AFN), a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), a 

Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro (ERRAC) e a Direcção Regional de Cultura do Centro (DRCC). 

Apenas foram recepcionados os pareceres da DRAPC, da AFN e DRCC. 

 

No âmbito do procedimento de AIA em apreço foi, ainda, realizada uma consulta pública, que decorreu durante 35 

dias úteis, entre o dia 6 de Outubro e o dia 24 de Novembro de 2010, tendo o respectivo relatório sido elaborado 

pela Autoridade de AIA e tomado em consideração na apreciação efectuada pela CA.  

 

O IC31 encontra-se previsto no Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, 

de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto, e 

insere-se na Rede Nacional Complementar, tendo como pontos extremos Castelo-Branco (IP2/A23) e as Termas de 

Monfortinho. 

 

 Os principais objectivos do projecto passam, entre outros, e de acordo com o EIA, pelo seguinte: 

 Contribuir para a concretização do PRN 2000. 

 Garantir as acessibilidades locais entre centros de nível concelhio e local, com destaque para 
Alcains, Escalos de Cima, Oledo, Idanha-a-Nova, Proença-a-Velha, Medelim, Idanha-a-Velha, 

Monsanto, Penha Garcia, Monfortinho e Termas de Monfortinho; 

 Permitir a ligação a Espanha, emergindo como mais uma ligação da aglomeração metropolitana de 
Lisboa a Madrid, constituindo um eixo de internacionalização; 

 Constituir uma relação da Beira Interior Sul com os principais eixos urbanos do País através da sua 
articulação com o IP 2. 

 

O projecto em análise localiza-se no distrito de Castelo Branco, concelhos de Castelo Branco e Idanha-a-Nova, 

desenvolvendo-se no sentido poente/nascente, iniciando-se na A23 a norte de Castelo Branco e terminando a sul das 

Termas de Monfortinho, no Nó com a EN240, onde se prevê o inicio do troço que fará a ligação à fronteira e à rede 

rodoviária espanhola. 

 

Toda a área em que se insere o projecto localiza-se no Geopark Naturtejo, que constitui uma área do Sistema 

Nacional de áreas Classificadas, ao abrigo da alínea f) do n.º 2 do artigo 27º, conjugado com o n.º 1 do artigo 9º, do 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho. Na área em estudo ocorrem ainda Áreas importantes para as Aves (IBA-

Important Bird Areas), sendo esta atravessada pelo final do projecto (Solução 5 e Solução 1), numa extensão de 

cerca de 8,5 km. 
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Com aproximadamente 55 km de extensão, o lanço em estudo apresenta perfil transversal tipo de 2x2 vias (2 faixas 

de rodagem, cada uma com 7,00 m de largura, correspondendo a duas vias com 3,50 m em cada sentido, separador 

central com 4,00 m, bermas exteriores de 2,50 m e bermas interiores de 1,00 m). A velocidade base considerada foi 

de 100 km/h. 

 

O projecto apresenta 11 Soluções de traçado, uma delas global (Solução 1) e as restantes parciais (Soluções 1A, 1B, 

1C, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6 e 7), o que permite um total de 120 combinações de alternativas. A mais extensa tem 59.002 

km e a mais curta 52.650 km. 

 

Em termos gerais as diferentes alternativas estruturam-se em três troços principais:  

 Troço Poente, onde se desenvolvem três alternativas - P1, P2 e P3 
 Troço Central, onde se desenvolvem duas alternativas – C1 e C2 
 Troço Nascente, onde se desenvolvem vinte alternativas – N1 a N20 

 
As vinte alternativas do troço Nascente podem-se agrupar em dois corredores: as que se desenvolvem por um 

corredor a Norte de Monsanto, sobrepondo-se parcialmente à EN239 no trecho entre Medelim e as Termas de 

Monfortinho (N13 e N20) e as que se desenvolvem por um corredor a Sul de Monsanto, passando próximo da 

localidade de Idanha-a-Velha (Alternativas N1 a N12 e N14 a N19). De referir que as Soluções 6 e 7 permitem a 

ligação do corredor Sul com o corredor Norte. 

 

Como projecto complementar ao lanço do IC31 em estudo, o EIA identifica o lanço seguinte do IC31, até à fronteira 

espanhola, denominado ―IC31 - Nó com a EN240 - Fronteira com Espanha‖, o qual podendo ou não incluir a obra de 

arte de travessia do rio Erges, conforme vier a ser acordado entre os Governos dos dois países, terá de se articular 

com o projecto de ligação rodoviária no território espanhol. Esse projecto, que se encontra em fase de Estudo Prévio, 

foi sujeito a AIA, encontrando-se em fase final de decisão o correspondente Procedimento de AIA (N.º 2282). 

 

No âmbito da Consulta Pública efectuada foram recebidos onze participações, quatro de 8 particulares (sendo uma 

subscrita por cinco cidadãos) e sete com a seguinte proveniência:  

 Junta de Freguesia de Penha Garcia (JFPG) 

 Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

 Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) 

 Fronteiratur – Actividades Turísticas Internacionais. 

 Petrim - Petróleos e Investimentos, SA 

 SPEA – Sociedade para o Estudo de Aves 

 Casa do Concelho de Idanha-a-Nova 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se que nenhum dos pareceres emitidos pelas entidades acima 

mencionados se opõe à realização do projecto. No entanto, a Junta de Freguesia de Penha Garcia solicita alterações 

parciais ao mesmo, designadamente a aproximação dos nós de acesso a Idanha-a-Velha, a Monsanto e a Penha 

Garcia dos limites dessas localidades e localização da ligação a Penha Garcia mais próximo da Zona Industrial da 

Freguesia. A SPEA rejeita o EIA, nomeadamente pela não existência de uma alternativa que, pelo Sul ou pelo Norte, 

evitasse a área classificada da IBA e por considerar que há impactes negativos para os quais o EIA não oferece 

soluções. A maioria dos particulares manifestou preocupação com a aproximação dos traçados a Oledo, rejeitando-os 

e sugere alterações de traçados que, no entanto, se verifica saírem fora dos corredores analisados. A DGEG e a 

ANPC indicaram ainda as medidas de minimização e as condicionantes que entendem que deverão ser adoptadas nas 

fases subsequentes do projecto, tendo estas sido consideradas no presente parecer. 

Quanto aos pareceres externos recebidos importa referir que nenhuma das entidades consultadas levantou objecções 

à concretização do projecto. A DRAPC considerou como menos desfavorável para a actividade agrícola a conjugação 

de alternativas P3+C2+(N2 ou N5 ou N8 ou N15 ou N18). A AFN considerou que a combinação de alternativas 

P2+C1+ N19 será que menos afectará as espécies florestais com estatuto de protecção. Quer a DRAPC, quer a AFN 

indicaram ainda um conjunto de medidas e condicionantes tendo a vista minimização dos impactes do projecto, o 

qual foi tido em consideração na presente análise.  
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A DRCC refere que, na área a afectar pelo projecto, não existem quaisquer imóveis classificados ou em vias de 

classificação e informa da existência de uma proposta para uma Zona Especial de Protecção de Monsanto, área que 

se encontra abrangida pelos corredores em estudo, mas que não constitui servidão administrativa, uma vez que não 

foi objecto de publicação em Decreto. Tendo em conta a sensibilidade histórica e a necessidade da preservação do 

contexto paisagístico da área compreendida entre Idanha-a-Velha e Monsanto, a DRCC considera que a solução 

prevista para essa área não é a opção mais adequada para a salvaguarda deste território. 

 

Tendo em conta a apreciação técnica do EIA e do Aditamento, do conteúdo técnico dos pareceres externos 

recebidos, do relatório da consulta pública e da visita aos traçados, efectuada nos dias 26 e 27 de Outubro de 2010, 

conclui-se que a concretização do projecto implicará impactes positivos, dos quais se destacam os impactes que se 

farão sentir na fase de exploração, ao nível socioeconómico relacionando-se com melhorias das acessibilidades, quer 

a uma escala local, como a uma escala regional, sendo de salientar que a construção desta via corresponde à 

concretização de uma intenção expressa na Proposta Preliminar do PROT-Centro, de Maio de 2009. 

 

O IC31 permitirá também melhorias de acessibilidades a uma escala internacional, uma vez que esta via integra um 

novo eixo rodoviário na ligação entre Lisboa e Madrid, com passagem da fronteira nas Termas de Monfortinho, que 

tem potencial para ser francamente competitivo com o actual eixo com a passagem pela fronteira do Caia. 

 

No que se refere à compatibilidade do Projecto com os instrumentos de Gestão Territorial em vigor, importa referir 

que não se identificaram situações de incompatibilidade que possam constituir obstáculo à concretização do Projecto. 

 
Da análise efectuada conclui-se que a construção e a exploração do IC31 implicam igualmente um conjunto de 

impactes negativos, alguns muito significativos, sobre o território atravessado. A maioria dos impactes negativos 

identificados irá ocorrer na fase de construção (duração prevista de cerca de 2 a 3 anos), mantendo-se a incidência 

de alguns destes impactes também na fase de exploração.  

Os principais impactes negativos identificados prendem-se, nomeadamente com: 

 Alterações do relevo existente por escavação ou aterro; 

 Afectação de áreas com recursos geológicos de interesse económico ou conservacionista; 

 Ocupação de solos da RAN com substituição do seu uso, bem como de solos da REN; 

 Afectação de povoamentos de sobreiros e azinheiras; 

 Destruição da vegetação e destruição/afectação de habitats; 

 Afectação de espécies, algumas com estatuto de protecção; 

 Afectação de zonas de nidificação de espécies de aves sensíveis e de colónias de aves; 

 Efeito barreira para a fauna, alteração na composição das comunidades faunísticas e risco de colisão e 
atropelamento; 

 Degradação geral da qualidade ambiental, que se prende com o aumento dos níveis de ruído, efeito barreira, 
e afectação das acessibilidades locais; 

 Ocupação de áreas agrícolas; 

 Alterações funcionais e visuais da paisagem e intrusão visual com afectação de pontos de vista panorâmica; 

 Interferências com ocorrências patrimoniais de elevado valor patrimonial e científico.  

 
No caso dos troços Poente e Central considera-se que, globalmente, o conjunto de condicionantes, estudos e 

elementos adicionais a apresentar, bem como as medidas de minimização e programas de monitorização 

identificados nesta fase e/ou a desenvolver/aprofundar na fase subsequente de projecto de execução, poderão 

contribuir para a minimização dos principais impactes negativos identificados, admitindo-se que a significância dos 

impactes residuais não será de molde a inviabilizar o projecto. 

 

Para os troços referidos e em resultado da análise comparativa entre os traçados alternativos apresentados (Ponto 

6), a CA conclui que a alternativa P3 e a alternativa C2 constituem as alternativas menos desfavoráveis, 

respectivamente para o troço Poente e troço Central. 
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Esta conclusão encontra-se em consonância com as conclusões de EIA apenas do que se refere ao troço Poente, já 

que para o troço Central o EIA considerou como ligeiramente menos desfavorável a alternativa C1.  

 

Importa esclarecer que em resultado da análise efectuada pela CA, a alternativa C1 será mais penalizante para os 

Recursos Hídricos, Solo, Ruído, Socioeconomia e Usos do Solo e Ordenamento do Território, sendo aquela que 

nomeadamente apresentará maior afectação de áreas ameaçadas por cheias, maior afectação de áreas agrícolas, de 

áreas de RAN e de REN, maior efeito barreira, apresentando-se também mais penalizadora em termos de 

acessibilidades a Idanha-a-Nova já que implicará o atravessamento de Oledo, aspectos estes que foram relevados na 

apreciação da CA. 

 

No caso do troço Nascente verificou-se que, apesar de muitos dos efeitos negativos poderem ser eficazmente 

minimizados se utilizadas regras de boas práticas nas actividades de construção e, desde que sejam adoptadas 

medidas de minimização adequadas, haverá, contudo, lugar a impactes negativos, significativos e muito 

significativos, não minimizáveis ou de difícil minimização nos corredores estudados. Nesta situação estão os impactes 

identificados no corredor Norte ao nível da Socioeconomia e da Paisagem e no corredor Sul ao nível do Património. 

 

Neste âmbito importa referir que a Solução 5, em particular a subdivisão 5b, implica que um número significativo de 

habitações (28) ficará numa situação de grande proximidade ao futuro IC31, verificando-se, nomeadamente, a 

existência de habitações que ficarão a distâncias iguais ou inferiores a 40m, 30, 20, 15 e 10m. Acresce que o IC31, 

por ser vedado, implica um efeito de barreira físico, o qual será agravado pelo facto de se prever a necessidade de 

implantar barreiras acústicas, em ambos dos lados da via, logo a partir do ano de 2013, entre o Km 34+970 e o km 

45+500.  

 

Importa também salientar que a actual EN239 constitui uma via de importância nas ligações locais, permitindo 

ligações de nível e acessos laterais em toda a sua extensão. A Solução 5, implicará um efeito barreira significativo e 

irá inviabilizar esta função numa extensão significativa da actual EN239. A minimização do efeito barreira, que passa 

pela necessidade de todos os acessos de nível terem que ser substituídos por caminhos paralelos a partir dos nós 

mais próximos, irá traduzir-se quer num agravamento dos impactes em termos de ocupação do solo, quer numa 

penalização em termos de acessibilidades, por implicar maiores percursos e maior tempo de deslocação, impactes 

estes que poderão ser significativos.  

 

Acresce ainda que a Solução 5, por ter trechos em que o seu desenvolvimento é paralelo e muito próximo da EN239, 

implica ainda a criação de áreas sobrantes, de difícil aproveitamento, entre a via e a EN239, salientando-se, pela sua 

extensão (cerca de 4 km) a que se prevê ocorrer entre Medelim e Monsatela. 

 

No que diz respeito à Paisagem é expectável para a Solução 5 a ocorrência de impactes de elevada magnitude e 

muito elevada significância, em particular no caso da subdivisão 5b, pela visualização da via a partir de Monsanto e 

de Penha Garcia, assim como das estruturas associadas, nomeadamente barreiras acústicas que serão 

previsivelmente necessárias. Estes impactes são não mitigáveis, não só pela dimensão da estrutura, mas também 

pelo contexto em que a mesma se insere, que inviabiliza a criação de cortinas verdes que funcionem eficazmente 

como barreiras visuais. 

 

Nesta matéria importa salientar que, no contexto rural em que se insere, Monsanto – eleita em 1938 ―a aldeia mais 

portuguesa de Portugal‖ – constitui um pólo de fixação de população, definindo-se como um núcleo de elevadíssima 

atractividade e potencialidade turística, para a qual contribuem a sua História, o seu Património natural e construído 

e – não menos importante – o contexto cénico em que se insere, de muito elevada qualidade. A imposição, na 

Paisagem avistada a partir da povoação de Monsanto, de um elemento como a rodovia em estudo é fortemente 

dissonante e resultará na degradação de uma Paisagem que se constitui como um dos principais recursos locais. 

Assim, face aos impactes negativos muito significativos e não minimizáveis acima referidos, a CA considerou que as 

alternativas N13 e N20, que se desenvolvem no corredor Norte, não constituem opções de projecto aceitáveis. 

 

Saliente-se que as alternativas N13 e N20 (corredor Norte) resultam nas mais desfavoráveis para os factores 

ambientais Recursos Hídricos, Ruído, Socioeconomia, Solos e Uso do Solo e Ordenamento do Território, sendo 
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apenas menos desfavoráveis para os factores Componente Biológica e Património, o que se encontra em 

consonância com as conclusões do EIA. 

 

Ao nível do Património, verifica-se que a Solução 1C e a Solução 1 (subdivisões 1.7 e 1.8) implicam a afectação 

directa de ocorrências patrimoniais de elevado valor científico e patrimonial o que põe em causa a aceitação destas 

soluções e consequentemente a aceitação de todas as alternativas do corredor Sul, designadamente N1 a N12 e N14 

a N20. (Note-se que a subdivisão 1.8 da Solução 1 corresponde a um troço comum a todas as alternativas do 

corredor Sul, sendo que a Solução 1C e a subdivisão 1.7 da Solução 1 são alternativas entre si, sendo as únicas 

existentes num determinado trecho desse corredor). 

 

Acresce que pelo facto dos traçados referidos se desenvolverem entre Idanha-a-Velha e Monsanto, ambas 

classificadas como Monumento Nacional, território este que foi densamente ocupado em período romano, bem como 

pelo facto do EIA ter identificado nesse território a presença de diversos vestígios de ocupação romana, leva a 

considerar como elevada a probabilidade de se vir a deparar com novos achados de elevado valor científico e 

patrimonial (não estando de fora a possibilidade de se vir a deparar com algum núcleo habitacional romano), bem 

como elevada a probabilidade do mesmo poder vir a condicionar o desenvolvimento do projecto. 

 

Importa também referir que, a grande proximidade entre os dois monumentos nacionais situados nesta região, as 

aldeias históricas de Idanha-a-Velha e de Monsanto e o espaço natural entre ambas, une-as num mesmo contexto 

paisagístico e cultural, que terá tido origem, pelo menos, em época romana, como se conclui da forte densidade de 

vestígios arqueológicos de elevado valor científico identificados no EIA. Assim, considera-se que a implantação do 

Corredor Sul do projecto em avaliação, para além dos impactes negativos muito significativos que induz, criará um 

efeito barreira nesta unidade territorial de expressão cultural, contrariando o disposto no nº3 do Art. 5º da 

Convenção de Malta, que obriga a que os estudos de impacte ambiental e as decisões que deles resultam devam ter 

em conta os sítios arqueológicos e o respectivo contexto. 

 

Consequentemente, em resultado da análise efectuada e face os impactes negativos, muito significativos, 

identificados quer para as alternativas do corredor Norte, quer para as alternativas do corredor Sul, a CA concluiu 

não ser possível seleccionar, para o troço Nascente, uma alternativa que possa ser considerada como a menos 

desfavorável. 

 

Neste contexto, a CA considera que, no âmbito do presente procedimento de AIA, apenas poderão ser aprovadas 

alternativas dos troços Poente e Central, designadamente as alternativas P3 e C2, devendo para o troço Nascente ser 

estudadas novas alternativas que possam viabilizar a concretização do projecto.  

Não obstante, essa aprovação, a efectuar-se, deverá ficar condicionada à aprovação de uma alternativa do Troço 

Nascente que permita a concretização do IC3-Castelo Branco/Monfortinho, sendo que não poderá condicionar o 

estudo de novos traçados para o Troço Poente e Central, caso se venha a concluir que os mesmos serão 

determinantes para o desenvolvimento de alternativas ambientalmente viáveis para o troço Nascente. 

 

Face ao exposto, tendo em conta a informação disponibilizada e ponderados todos os factores em presença, propõe-

se: 

1. Parecer desfavorável a todas as alternativas do troço Nascente (N1 a N20), do projecto ―IC31 – Castelo 

Branco/Monfortinho‖, em Estudo Prévio (Abril 2009). 

 

2. Parecer favorável à alternativa P3 (troço Poente) e à alternativa C2 (troço Central) do projecto ―IC31 – 

Castelo Branco/Monfortinho‖, em Estudo Prévio (Abril 2009), condicionado ao cumprimento pelo 

proponente do conjunto de condicionantes ao projecto de execução, estudos e elementos adicionais a 

apresentar com o RECAPE, medidas de minimização e programas de monitorização indicados em A), B), C), 

D) E) e F) do Anexo III deste parecer. 
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3. A aprovação das alternativas P3 e C2 do IC31- Castelo Branco/Monfortinho deverá ficar condicionada à 

aprovação de uma alternativa do Troço Nascente que permita a concretização do IC3-Castelo 

Branco/Monfortinho, sendo que não poderá condicionar o estudo de novos traçados para o Troço Poente e 

Central, caso se venha a concluir que os mesmos serão determinantes para o desenvolvimento de 

alternativas ambientalmente viáveis para o troço Nascente. 

 

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 
 

 

 

 

APA, 25 de Janeiro de 2011 
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Esboço corográfico  

Figura relativa aos troços e subdivisões consideradas na análise de alternativas  

Figura relativa à localização de Áreas Sensíveis na envolvente do projecto 
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Condicionantes, Estudos, Elementos a Apresentar em RECAPE, 

Medidas de Minimização e Planos de Monitorização 
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CONDICIONANTES, ESTUDOS, ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO  

 

 

A) PROJECTO DE EXECUÇÃO- ESTUDOS E CONDICIONANTES  

CONDICIONANTES COM BASE EM ESTUDOS A EFECTUAR PREVIAMENTE À CONCEPÇÃO DO 
PROJECTO DE EXECUÇÃO 

A1. Realizar previamente ao desenvolvimento do Projecto de Execução uma prospecção arqueológica sistemática 
ao longo da solução escolhida, num corredor com 200 metros para cada lado do eixo da via, bem como das 
áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, acessos ou outras áreas) caso 
se conheça a sua localização na fase de Projecto de Execução. Caso contrário, deverão ser prospectadas antes 
do início da obra, tendo especial atenção às áreas de visibilidade nula ou reduzida. 

A2. Mediante os resultados desta prospecção e sempre que se preveja a afectação de qualquer vestígio 
arqueológico, devem ser efectuados acertos da via dentro do corredor, antes de serem propostas quaisquer 
outras medidas de minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas mecânicas, manuais ou a escavação 
integral dos vestígios afectados. 

A3. As medidas de carácter intrusivo (sondagem e escavação) devem ser realizadas antes de definido o Projecto de 
Execução para que os resultados daí decorrentes possam ser avaliados e equacionada a eventual preservação 
dos sítios.  

A4. Realizar previamente ao desenvolvimento do Projecto de Execução sondagens arqueológicas de diagnóstico 
que permitam aferir o potencial da ocorrência Nº6 Quinta das Mandanhas (Solução 1B), assim como a sua 
dimensão. Caso estas sondagens revelem a existência de contextos arqueológicos conservados e com valor 
histórico e cientifico deverá proceder-se à escavação integral do sítio. 

A5. Realizar previamente ao desenvolvimento do Projecto de Execução sondagens arqueológicas de diagnóstico 
que permitam aferir o potencial da ocorrência Nº7 Quinta das Mandanhas 2 (Solução 1B), que permitam aferir 
o potencial do sítio, assim como a sua dimensão. Caso estas sondagens revelem a existência de contextos 
arqueológicos conservados e com valor histórico e cientifico deverá proceder-se à escavação integral do sítio. 

CONDICIONANTES AO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

Recursos Hídricos 

A6. O Projecto de Execução deverá verificar-se se as pontes ou as passagens hidráulicas existentes imediatamente 
a jusante de linhas de água transpostas pelo projecto permitem a passagem dos caudais acrescidos previsíveis 
por efeito da contribuição da drenagem longitudinal da via, em situação de episódios pluviométricos extremos 
(período de retorno de 100 anos). Caso se verifique a possibilidade de ocorrência de problemas a jusante 
relacionadas com o projecto, o Projecto de Execução deverá prever as intervenções que evitem estas 
situações. 

A7. No caso de se verificar necessária construção de captações de água subterrânea para o rebaixamento dos 
níveis piezométricos locais, deverá ser realizado um estudo hidrogeológico que garanta o adequado 
dimensionamento das mesmas e definir caudais e tempos de concentração que minimizem a afectação de furos 
e poços localizados na envolvente ao traçado. 

A8. O Projecto de Execução deverá integrar as medidas que se venham a considerar necessárias em função dos 
resultados de um estudo mais aprofundado dos impactes na qualidade da água que complemente a efectuada 
no EIA e que contemple os seguintes aspectos:  

a) Simular a situação mais crítica que corresponde à ocorrência das primeiras chuvadas, a seguir à estiagem.  

b) Incluir o Cádmio. 

c) identificar os pressupostos considerados na simulação efectuada, nomeadamente: intervalo de tempo, 
época, eventos pluviométricos. 

A9. A definição das medidas de minimização a efectuar com base no estudo acima referido, deverá considerar que 
não devem ser efectuadas descargas de águas de drenagem da via nas zonas sensíveis e nas zonas que 

requerem uma avaliação específica quando as concentrações de poluentes nessas zonas excederem o 
estabelecido na pág.106 do Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental de Águas de Escorrência de 
Estradas (INAG, 2006). Caso não seja possível evitar estas descargas, o Projecto de Execução deverá prever a 
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implementação de sistemas de tratamento das águas de drenagem da via antes da sua descarga no meio 
receptor.  

A10. Na concepção dos projectos de drenagem em que haja necessidade de considerar o tratamento das águas de 
escorrência da plataforma rodoviária, deverá atender-se ao seguinte: 

a) em trechos em que se implemente um sistema de tratamento de águas, o Projecto de Drenagem deve 
garantir um sistema separativo para as águas pluviais dos taludes e as águas de escorrência da plataforma 
da via; 

b) para o estabelecimento dos sistemas de tratamento das águas de escorrência de plataforma de vias 
rodoviárias, deverá considerar-se o disposto no Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental das Águas 
de Escorrência de Estradas (LNEC, 2006), onde se encontram as tipologias de tratamento e critérios de 
dimensionamento dos sistemas de tratamento das águas de escorrência das plataformas de vias 
rodoviárias, adaptadas à realidade nacional. 

A11. O Projecto de Execução deverá evitar situações em que a implantação dos pilares possa representar a 
afectação directa de linhas de água e margens e devendo ficar o mais afastados possível destas e 
preferencialmente fora do domínio hídrico. Os pilares devem apresentar geometria hidrodinâmica e disposição 
concordante com a orientação do escoamento, garantindo condições adequadas de escoamento em situações 
de cheia. 

A12. O Projecto de Execução deverá avaliar a necessidade de inclusão de dispositivos que permitam a dissipação da 
energia à saída das passagens hidráulicas, de modo a garantir velocidades de escoamento a jusante com 
valores inferiores a 5 m/s, minimizando os riscos de erosão dos leitos. 

A13. O Projecto de Execução deverá analisar com detalhe a melhor solução técnico-ambiental que optimize a 
passagem da via na proximidade da albufeira existente na cabeceira da ribeira da Líria, evitando a solução 
proposta no Estudo Prévio que prevê, entre o km 1+270 e 1+350 da Solução 1B, um desenvolvimento em 
aterro que se sobrepõe marginalmente ao regolfo de montante da referida albufeira. 

A14. O Projecto de Execução deverá prever valas para encaminhamento da drenagem a montante ou a jusante de 
diversas passagens hidráulicas, como forma de garantir a continuidade do escoamento em determinadas linhas 
de água parcialmente soterradas pelo projecto. Neste âmbito, destaca-se o desvio do escoamento a jusante da 
PH 1-B-7 (km 5+550 a 5+750 da Solução 1B). 

A15. O projecto de Execução deverá considerar que não devem ser efectuadas descargas de águas de drenagem da 
via nas zonas sensíveis e nas zonas que requerem uma avaliação específica quando as concentrações de 
poluentes nessas zonas excederem o estabelecido na pág.106 do Relatório Final da Avaliação e Gestão 
Ambiental de Águas de Escorrência de Estradas (INAG, 2006). Caso não seja possível evitar estas descargas, o 
Projecto de Execução deverá prever a implementação de sistemas de tratamento das águas de drenagem da 
via antes da sua descarga no meio receptor.  

A16. Na concepção dos projectos de drenagem em que há necessidade de considerar o tratamento das águas de 
escorrência da plataforma rodoviária, deverá atender-se ao seguinte: considerado o seguinte: 

a) em trechos em que se implemente um sistema de tratamento de águas, o Projecto de Drenagem deve 
garantir um sistema separativo para as águas pluviais dos taludes e as águas de escorrência da plataforma 
da via; 

b) para o estabelecimento dos sistemas de tratamento das águas de escorrência de plataforma de vias 
rodoviárias, deverá considerar o disposto no Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental das Águas de 
Escorrência de Estradas (LNEC, 2006), onde se encontram as tipologias de tratamento e critérios de 
dimensionamento dos sistemas de tratamento das águas de escorrência das plataformas de vias 
rodoviárias, adaptadas à realidade nacional. 

A17. O Projecto de Execução deverá prever a selagem prévia dos furos a destruir e ou a inviabilizar. 

Componente Biológica - Flora, Vegetação e Habitats 

A18. O Projecto de Execução deverá prever que o viaduto que atravessará a ribeira de Alpreade deverá permitir a 
reinstalação da vegetação ripícola; 

A19. O Projecto de Execução deverá dar especial atenção ao muito elevado risco de afectação desta infra-estrutura 
na zona de atravessamento da ribeira de Alpreade devido à sua proximidade a um local de nidificação de 
Ciconia nigra (os traçados propostos intersectam um buffer de 1 km em redor de um local de nidificação de 
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Ciconia nigra) que, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal tem estatuto de classificação de 
Vulnerável de acordo com as categorias da UICN. Neste âmbito, deverá em fase de Projecto de execução: 

a) ser analisada a viabilidade de implementação de barreiras acústicas ou outras.  

b) ser considerada a instalação de cortinas de vegetação e dispositivos de dissuasão de poiso. 

A20. O Projecto de Execução deverá prever que as intervenções em linhas de água e nas suas proximidades devem 
ser minimizadas em termos de extensão (ex. regularização das margens) ao estritamente necessário à 
execução da obra. 

A21. O Projecto de Execução deverá prever a montagem de estruturas que impeçam a queda de materiais em linhas 
de água. 

A22. Deverá ser realizado, em fase de Projecto de Execução, um levantamento das árvores de interesse botânico 
e/ou cénico ou de grandes dimensões, com particular destaque para sobreiros, azinheiras, carvalhos, freixos, 
salgueiros e amieiros, bem como de núcleos de espécies de flora listadas no Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro (devendo, nesta situação, efectuar-se a prospecção na altura mais adequada do ano para cada 
espécie). Este levantamento tem duas finalidades:  

a) permitir o transplante do que vier a ser afectado pela construção da infra-estrutura;  

b) balizar estes valores naturais situados próximo da infra-estrutura no sentido de os salvaguardar 
interditando a intervenção. A balizagem deve também incidir sobre os habitats de maior interesse em 
termos de conservação (habitats prioritários – 3170*, 6220*; habitats de floresta nativa – 9230, 9330; 
habitats ripícolas – 3260, 3280, 6430, 91B0) e as áreas de nidificação de espécies de aves com estatuto 
de ameaça e de espécies coloniais cartografados no Desenho n.º 120-EP-80-05 Componente Biológica. 

Componente Biológica - Fauna 

A23. O Projecto de Execução deverá prever, para a minimização da mortalidade, a adaptação da vedação que será 

instalada ao longo de todo o traçado para impedir o acesso de pessoas à rodovia, impedindo também o acesso 
da maioria dos animais.  

Este tipo de estrutura tem um efeito de barreira muito significativo e portanto a sua implementação deverá ser 
combinada com passagens para a fauna ou com a adaptação de passagens hidráulicas à passagem de fauna, 
podendo mesmo guiar os animais até às passagens (Iuell et al. 2003). Pretende-se impedir a passagem de 
animais de todos os grupos faunísticos através da implementação de duas redes de arame sobrepostas. 

A24. A adaptação da vedação deverá ter em consideração as seguintes orientações gerais: 

a) Deverá ser garantido que não se criem armadilhas (que encurralem os animais) na envolvência do 
projecto pela presença de várias vedações sequenciais; 

b) Prever a instalação de cortinas arbóreo-arbustivas que permitam conduzir a fauna para a entrada das 
passagens inferiores em geral (PA‘s, PH‘s e PI‘s); 

c) A vedação deverá ter uma altura fixa ao solo de 1,80 m, devido à presença de javali na área de 
afectação. Este valor será medido do lado exterior à via (lado de aproximação dos animais); 

d) A profundidade de enterramento da malha será de 0,50 m no solo para prevenir que javalis, raposas e 
texugos consigam escavar e forçar a vedação, de acordo com indicações de Iuell et al. (2003); 

e) A rede deverá ser de malha progressiva, sendo a separação dos arames de 1x1 cm até uma altura de 
40 cm, para impossibilitar a passagem de micromamíferos e da herpetofauna. Deverá também ter arames 
com pelo menos 2,0 mm de diâmetro e de material que não enferruje (utilizar idealmente rede 
galvanizada); 

f) Complementarmente, deverá ser sobreposta, junto à base e do lado exterior da vedação principal, uma 
rede de malha fina (2x2 cm), dobrada em ―L‖ junto ao solo, com 50 cm de altura e 50 cm de base. A 
base deverá ser coberta com terra. O topo deverá estar virado para fora e para baixo, de modo a 
dificultar a sua transposição por animais trepadores; 

g) Em zonas de grande densidade de javali a distância entre os postes deve ser de 2 m e a rede deve ser 
reforçada na base com barra metálica; 

h) Deverão ser colocados com regularidade pontos de saída do interior da estrutura linear para o exterior 
(escapatórias), tendo especialmente em conta locais onde a entrada possa ser facilitada tais como os nós 
das estradas, estações de serviço, etc.. A distância recomendada para escapatórias em cada lado da via é 
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de 500 m, devendo procurar-se, idealmente, alterná-las a cada 250 m. Refira-se que em Portugal existem 
já indicações de que as portas basculantes possam não ser funcionais podendo apontar-se para as 
rampas de escape mais simples de implementar; 

i) Deverá ser colocada vedação de ambos os lados da via, que deverá ser fixada nos postes do lado exterior 
à via; em situações de talude (de escavação ou aterro) deverá ser colocada preferencialmente no topo do 
talude. 

j) Não deverá ser usado arame farpado em qualquer local da vedação, devido ao risco de mortalidade de 
aves e morcegos; 

k) A colocação das vedações junto às passagens deverá ser implementada de modo a que possam conduzir 
a fauna para as passagens; 

l) A manutenção da vedação deverá ser assegurada pelo promotor durante todo o período de exploração da 
infra-estrutura; 

A25. O Projecto de Execução deverá prever, para a minimização do efeito barreira, a adaptação das passagens 
inferiores e superiores necessárias à obra para restabelecimento das acessibilidades e escorrência das águas 
pluviais. Esta adaptação das passagens depende da dimensão do caudal e do regime hidrológico (permanente 
ou temporário) do curso de água em cada local, assim como do tipo de passagem prevista. A adaptação das 
passagens inferiores e superiores deverá ter em consideração as seguintes orientações gerais: 

a) Introduzir estruturas laterais a uma cota superior à do solo que permitam a passagem de animais quando 
se verifica um aumento do caudal, que será necessário apenas nas linhas de água que tenham água 
durante a maior parte do ano; 

b) As zonas de entrada e saída devem ser aplanadas, devendo a vedação e a vegetação encaminhar a fauna 
para a passagem. 

c) Na proximidade da passagem a actividade cinegética pode ser condicionada para além dos 100m 

previstos na legislação; 

d) O material mais adequado para o substrato é a terra ou o cimento, uma vez que algumas espécies evitam 
o metal. A existência de refúgios (pedras, troncos apodrecidos, entre outros) no interior e a presença de 
um solo que seja o mais natural possível (areia ou rochas) aumenta a eficiência da sua utilização por 
parte da fauna; 

e) Assegurar que haja um passadiço seco, pelo menos de um dos lados, de forma a permitir a passagem 
mesmo quando se acumula água; 

f) As entradas devem apresentar linhas de vegetação laterais, de modo a guiar os animais para a entrada, 
ser mantidas desobstruídas de obstáculos, apresentar a menor perturbação humana possível e estarem 
localizadas ao nível do solo; 

g) A manutenção e limpeza da passagem deverão ser asseguradas pelo promotor durante todo o período de 
exploração da infra-estrutura; 

h) A definição em fase de Projecto de Execução das medidas minimizadoras da mortalidade e do efeito de 
barreira deverá ser acompanhada por um técnico com formação na área da Biologia, devendo seguir-se o 
Relatório ―ICNB (2008), Manual de apoio à análise de projectos relativos à implementação de infra-
estruturas lineares. Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade. Relatório não publicado. 
65pp.‖. 

Ruído 

A26. O Projecto de Execução deverá integrar todas as medidas de minimização do ruído que se venham a revelar 
necessárias ao cumprimento dos valores limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído e conducentes ao 
cumprimento das regras de boas práticas.  

A27. A definição das soluções e tipologias das medidas de minimização do Ruído, bem como o respectivo 
dimensionamento deverão ser efectuados em fase de Projecto de Execução com base na elaboração de um 
estudo detalhado considerando a eventual classificação das zonas que venha entretanto a ser adoptada pelos 
municípios.  

A28. A definição das medidas de minimização a adoptar deverá, ainda, considerar aspectos de ordem estética, visual 
e de luminosidade, tendo em vista não serem indutores de impactes noutras componentes. 
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A29. Prevêem-se como susceptíveis de requerer medidas de protecção sonora os locais que a seguir que se indicam, 
devendo os mesmos ser confirmados no âmbito do estudo atrás referido: 

 Solução 1B: km 0+800, do lado esquerdo e km 4+100, do lado direito  

 Solução 2: km 21+950, do lado direito 

Solos 

A30. Em sede de Projecto de Execução deverá ser estudada a viabilidade de proceder à reformulação do Nó da 
Solução 1B com a EN18-7, tendo em vista minimizar a afectação de manchas de RAN e REN que ocorrem entre 
o km 4+400 e km5+000 desse traçado. 

A31. Em sede de Projecto de Execução deverá avaliar-se a viabilidade de minimizar a afectação de uma mancha 

significativa de RAN, situada numa zona a sul de Oledo. 

A32. Em sede de Projecto de Execução deverá avaliar-se a viabilidade de minimizar a afectação do pivot de rega 
identificado aos km 12+500/12+800 da Solução 2.  

Componente Social 

A33. Em sede de Projecto de Execução, deverá avaliar-se, na Solução 1B, a necessidade de ripar ligeiramente o 
traçado para norte ou proteger o talude de aterro, de modo a assegurar a manutenção do ponto de água para 
apoio ao combate a incêndios florestais, situado ao km 1+250. Caso essa manutenção não seja possível, 
deverá ser construído um novo ponto de água noutro local. 

A34. Em sede de Projecto de Execução os restabelecimentos e caminhos paralelos deverão ser objecto de uma 
análise de pormenor, devendo haver a preocupação se definirem as melhores soluções técnicas que 
contribuam para a minimização de impactes na Componente Social. 

Ordenamento do Território 

A35. O Projecto de Execução deverá ser desenvolvido em articulação com as Câmaras Municipais territorialmente 
competentes, no sentido de minimizar as afectações e interferências do projecto com a envolvente e promover 
a sua articulação com as funcionalidades presentes no território afectado. 

A36. O Projecto de Execução deverá ser desenvolvido de forma a compatibilizar e minimizar a afectação das redes 
de infra-estruturas e de equipamentos existentes e previstos, devendo para o efeito ser contactadas e obtida a 
aprovação das entidades responsáveis pela sua gestão. Neste particular, encontra-se nomeadamente a 
afectação da linha da Beira Baixa, pela Solução 1B ao km 1+837,e o atravessamento do Gasoduto Portalegre – 
Guarda (Lote 5) pela Solução 1B, ao km 2+318, devendo ser contactadas, respectivamente a REFER, EPE e a 
REN, Gasodutos, SA. 

A37. Em fase de Projecto de Execução deverá ser efectuado um levantamento exaustivo de todos os serviços 
públicos e outras infra-estruturas eventualmente afectadas pela via, incluindo os respectivos regulamentos e 
servidões administrativas, com vista à sua correcta restituição. 

Paisagem 

A38. Na concepção do Projecto de Execução deverão ser estudadas soluções de engenharia para os viadutos que 
visem a adopção de soluções que apresentem maior vão do tabuleiro e que impliquem a construção do menor 
número de pilares possível; e devendo o tipo dos pilares e seu o alinhamento ser definido por forma a garantir 
menor afectação da paisagem. Deverão ser efectuados estudos relacionados com os aspectos plásticos (forma, 
materiais e cor) e arquitectónicos das estruturas, de forma a garantir uma maior integração das mesmas na 
paisagem.  

A39. Na concepção do Projecto de Execução deverá proceder-se ao estudo detalhado das afectações de habitações 
e equipamentos, para a identificação de áreas sensíveis e situações de conflito directo para as quais o Projecto 
de Integração e Recuperação Paisagística deverá apresentar soluções específicas de minimização de impactes 
visuais. 

A40. O Projecto de Execução deverá prever que toda a envolvente imediata das passagens inferiores, agrícolas e 
hidráulicas deverá ser alvo de enquadramento paisagístico, pelo estabelecimento de uma modelação tão 
naturalizada quanto possível nas zonas de transição para o terreno existente, reforçada pela plantação de 
árvores e arbustos. Estes deverão ser escolhidos de acordo com a sua localização e função, e com as condições 
edafo-climáticas locais, assim como de acordo com a sua integração na paisagem envolvente. 
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A41. O Projecto de Execução deverá prever que o projecto de iluminação a ser elaborado deve acautelar todas as 
situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Deve 
ser criteriosa a escolha dos tipos de dispositivos – luminárias – e de lâmpadas utilizadas na iluminação exterior, 
assim como a determinação correcta e eficiente da orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução 
da iluminação intrusiva. 

A42. O Projecto de Execução deverá incluir um Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP), cuja 
elaboração deve obedecer a dois objectivos principais:  

a) recuperar todas as áreas temporariamente afectadas pelas obras (áreas das prospecções geológicas, 
estaleiros, áreas de empréstimo, áreas de depósito, parques de máquinas e de materiais, acessos 
temporários, etc.);  

b) integrar as novas estruturas (obras de arte, restabelecimentos, taludes, nós, muros, vedações, 
passagens hidráulicas, passagens para a fauna, barreiras acústicas, etc.) na Paisagem circundante, 
diminuindo os seus impactes cénicos, e que deverá ir sendo implementado de acordo com o término 
das obras em cada uma das áreas afectadas durante a fase de construção.  

A43. Deve presidir à elaboração do PIRP uma definição de estratégias de intervenção que preconizem soluções de 
projecto contemplando medidas de minimização gerais, assim como medidas de minimização específicas para 
as situações particulares e para as situações identificadas como mais críticas (ocorrências de projecto gravosas) 
identificadas no EIA, bem como atendendo ao contexto rural em que este projecto se insere. Neste contexto, o 
PIRP deverá atender ao seguinte: 

a) Deve contemplar a criação de cortinas de vegetação estratificadas - arbóreas e arbustivas – nas 
proximidades de áreas de elevada sensibilidade identificadas, de áreas urbanas e de elementos de 
património, se se verificarem este tipo de afectações quanto ao traçado, aos novos acessos, nós e 
restabelecimentos; 

b) Nas áreas sensíveis identificadas, 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; 

c) 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). As plantações de 
arbustos prolongar-se pelo talude acima; 

d) Nos taludes com declive igual ou superior a 1/1.5 (H/V), ou sempre que a estabilização do terreno o 
exija, deverão ser utilizadas mantas orgânicas para garantir a estabilização imediata dos taludes, evitar 
ou diminuir a ocorrência de eventuais ravinamentos e facilitar o estabelecimento da vegetação. A 
modelação sempre que possível deve privilegiar inclinações inferiores a 1:2 (V:H) e suavizadas por perfil 
em S ou ―pescoço de cavalo‖; 

e) Assegurar a reconstituição da vegetação das zonas envolventes aos pilares e taludes dos encontros das 
obras de arte em geral com o terreno; 

f) Se se verificar a necessidade de ser implementadas soluções de protecção ao ruído, sempre que exista 
espaço disponível e caso a caso, deve proceder-se à modelação de taludes de forma a que estes 
constituam barreiras acústicas naturais; 

g) Caso venham a ser implantadas barreiras acústicas convencionais, a envolvente às mesmas, 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; 

h)  Deverão ser apresentadas medidas cautelares, abrangentes e detalhadas, que observem a salvaguarda 
e protecção da vegetação existente e a colocar - medidas de protecção à zona radicular, fogo, químicos, 
soterramento, excesso de água, danos físicos e mecânicos; 

i) Deverá recorrer-se a plantações, em módulo ou não, de espécies arbustivas e arbóreas da flora local; 

j) Deverá ser dado preferência à plantação de sobreiro e de espécies da respectiva associação para o 
estrato arbustivo. As plantações arbóreas e arbustivas deverão ser dispostas predominantemente em 
maciços, mais ou menos naturalizados de forma a criar volumes de dimensão e altura diversificada que 
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contribuam para cortar a horizontalidade da plataforma e dos taludes da nova via; 

k) Deverão ser usadas espécies de árvores, arbustos e herbáceas autóctones na área de intervenção, para 
um maior sucesso das sementeiras e plantações a executar. Por outro lado, evitam-se alterações 
desnecessárias na estrutura da vegetação ou contaminação genética por variedades alóctones.  

l) Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições 
fitossanitárias; 

m) Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado 
comportamento invasor em território nacional. No mesmo sentido, não deverão ser utilizadas espécies 
invasoras e a terra vegetal a utilizar não deverá provir de locais onde estejam instaladas populações de 
espécies invasoras. 

n) Deverá ser estudada uma área de viveiro temporário para receber os exemplares em situação de 
transplante; 

o) Deverá ser avaliada a viabilidade de transplantes de exemplares arbóreo-arbustivos que serão 
necessariamente removidos para a criação das cortinas arbóreas, que pelo seu porte contribuam para 
uma mais rápida integração das vedações das áreas de estaleiros e outras afectações similiares, 
minimizando e reduzindo assim o tempo de duração do impacte visual e a introdução de plantas 
estranhas e permitindo salvar alguns espécimes que, de outra forma, serão destruídos. Para tal, no 
decorrer das operações de desmatação deverão ser marcados os exemplares arbóreo-arbustivos que 
revelem ter viabilidade para posterior transplante, de forma a serem considerados em sede de caderno 
de encargos e estimativa orçamental; 

p) As sementeiras deverão ser feitas recorrendo a hidrossementeira, temporalmente separadas para 
espécies herbáceas e sub-arbustivas e arbustivas; 

q) Deverão ser previstas medidas dissuasoras e de protecção – vedações, paliçadas, sebes vivas - no que 

diz respeito ao acesso – pisoteio, animais e veículos - nos locais mais sensíveis e de maior qualidade 
visual, de forma a permitir a recuperação da vegetação natural e a instalação da vegetação proposta, 
tendo em vista readquirir, manter e preservar a qualidade cénica; 

r) O PIRP deverá incluir um Plano de Manutenção, detalhando os procedimentos a implementar e com a 
calendarização para o conjunto de operações básicas de manutenção do revestimento vegetal que o 
mesmo deve observar - regas periódicas, fertilizações, ressementeiras, retanchas/substituição, limpezas 
e cortes de vegetação - nos 2 anos do período de garantia pós-construção do Projecto, e na fase de 
exploração, de forma a garantir uma correcta instalação e um desenvolvimento eficaz da vegetação 
proposta; 

s) O reforço da utilização da vegetação, nas situações mais sensíveis, deve prever a utilização de espécies 
arbustivas e arbóreas autóctones com dimensão considerável à data de plantação. Deverão ser 
contempladas plantações, que conformem uma cortina mais densa, estratificada, multiespecíficas, 
respeitando o carácter rural/florestal. A solução da plantação deverá contemplar a envolvente e ter em 
consideração as casas que se apresentarem mais próximas, devendo a solução respeitar as vistas 

longínquas das mesmas; 

A44. O PIRP deve ainda procurar articular-se em estreita coordenação com: 

a) as medidas do descritor de Ecologia no que se refere ao enquadramento das passagens e cortinas de 
encaminhamento para a fauna, na recuperação das linhas de água/galerias ripícolas e às medidas 
dissuasoras e de protecção – vedações, paliçadas, sebes vivas - no que diz respeito ao acesso às 
margens, nos locais mais sensíveis e de maior qualidade visual; 

b) com o descritor da sócio-economia, nas situações de conflito/proximidade - taludes e muros - com as 
povoações, habitações e acessos/restabelecimentos; 

c) com o descritor Património, quanto às soluções de integração, quando em presença de elementos 
patrimoniais ou de elementos de interesse paisagístico, no que se refere às distâncias da vegetação a 
plantar/semear; 

d) com o descritor Ambiente Sonoro, quanto às soluções de integração das barreiras acústicas, para o 

elenco, tipologia e localização das situações identificadas no EIA ou outras que se venham a identificar 
no decorrer da obra. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Anexo III 

Janeiro 2011 

  
 

IC31- Castelo Branco/Monfortinho – Estudo Prévio 

Proc. AIA N.º 2264 Pág. 8 

A45. O Projecto de Execução deverá ainda incluir um Projecto de Requalificação das Linhas de Água – Ribeira da 
Líria, Ribeira da Ribeirinha, Ribeira de Roncões, Ribeira de Alpreade, Ribeira Nave Grande e Ribeira de Oledo - 
e das respectivas galerias ripícolas, para as áreas e troços onde venham a ocorrer perturbações decorrentes da 
obra, com recurso a plantações e outras soluções de engenharia natural de recuperação das margens. Sendo 
obrigatória, nas áreas afectadas, a sua completa limpeza, descompactação dos solos, recuperação das margens 
e reconstituição da vegetação com interesse paisagístico e ecológico afectada, que deve contemplar as 
espécies características da galeria ripícola local e em respeito pelas formações vegetais atravessadas.  

Património 

A46. O Projecto de Execução deverá garantir a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e 
contextos a afectar directamente pela obra; no caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, através de 
registo gráfico, fotográfico, georrefenciação e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da 
sua escavação integral. 

B) PLANOS ESPECÍFICOS 

Plano de Acessos 

B1. Deverá ser elaborado um Plano de Acessos, utilizando como princípios orientadores na sua definição a 
necessidade de privilegiar o uso de caminhos já existentes, bem como, no caso de abertura de novos acessos, 
a necessidade de reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 
movimentações de terras. O Plano deverá ainda garantir: 

a) Que deverão apenas ser abertos os acessos mínimos indispensáveis à obra, sobretudo em áreas 
importantes para espécies sensíveis à perturbação; 

b) Um planeamento cuidado das intervenções, de modo a reduzir as interferências com o funcionamento dos 
eixos viários, em particular, no caso das Auto-Estradas, Itinerários Principais e Itinerários Complementares, 
mas também no caso das estradas nacionais que ligam as principais localidades existentes na envolvente 
dos traçados; 

c) A obtenção da necessária autorização das várias entidades camarárias, ou outras entidades competentes, 
sempre que haja necessidade de interromper temporariamente a circulação viária. 

d) O restabelecimento prévio das vias a interceptar e a colocação de sinalização adequada e visível dos 
percursos alternativos, de forma a assegurar a circulação do tráfego pedonal, agrícola e automóvel, 
promovendo igualmente a informação prévia à população das alterações e desvios a executar na circulação 
e respectiva duração prevista; 

e) O estudo e selecção dos percursos mais adequados, em colaboração com as câmaras municipais 
interessadas e com as entidades competentes, para proceder ao transporte de equipamentos e materiais 
de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, 
privilegiando a utilização, sempre que possível, dos corredores afectos às próprias frentes de trabalho; 

f) Que os caminhos preferenciais de circulação das máquinas e equipamentos afectos à obra deverão evitar, 
sempre que possível, a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis 
(por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas), devendo nesses casos ser 
adoptadas velocidades moderadas compatíveis com esses usos; 

g) A minimização das intervenções em áreas sujeitas a regime de protecção, nomeadamente REN, RAN, DPH 
ou que constituam áreas inundáveis ou leitos de cheia, áreas definidas como perímetros de protecção de 
captações ou zonas de protecção de águas subterrâneas, áreas com estatuto de protecção no âmbito da 
conservação da natureza, ou onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras, áreas definidas como áreas de protecção do património cultural, 
áreas com ocupação agrícola e áreas que constituam locais sensíveis do ponto de vista geológico ou 
paisagístico; 

h) O condicionamento da circulação de veículos nas margens das linhas de água, evitando, sempre que 
possível, os acessos ao longo das margens, bem como a realização de aterros para o seu atravessamento 
transversal; 

i) O correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em 
consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das populações. 
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j) A definição de procedimentos que assegurem a desobstrução e as boas condições dos caminhos ou acessos 
nas imediações da obra, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local, bem como a 
sua limpeza regular; 

k) O acesso às propriedades sempre que os acessos existentes sejam interrompidos; 

l) A definição de procedimentos que assegurem a desactivação dos eventuais acessos abertos que não 
tenham utilidade posterior, bem como a recuperação das áreas afectadas; 

m) Que todos os caminhos e vias utilizados, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham 
eventualmente sido afectados ou destruídos, serão recuperados e repostos em condições adequadas à 
circulação, após a conclusão da obra; 

Plano de Gestão de Resíduos 

B2. Deverá ser preparada a elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD), em consonância com os princípios da responsabilidade pela gestão e da regulação da gestão de 
resíduos, consignados na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março), atendendo ainda aos 
seguintes aspectos principais: 

a) A identificação e classificação de todos os resíduos gerados, em conformidade com a Lista Europeia de 
Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março); 

b) As metodologias e práticas que minimizem a produção e perigosidade dos RCD e que maximizem a sua 
valorização; 

c) Os métodos a utilizar que facilitem a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquização 
das operações de gestão de resíduos; 

d) A definição das condições técnicas adequadas para as operações de recolha, triagem, armazenagem e 
transporte dos resíduos, em salvaguarda dos valores ambientais e da saúde; 

e) A definição dos procedimentos que assegurem o encaminhamento dos resíduos para destino final 
adequado; 

O Plano deverá também permitir operacionalizar: 

f) A gestão dos resíduos perigosos e dos fluxos específicos de resíduos; 

g) A gestão dos solos e rochas não contaminados provenientes de operações de escavação, os quais, sempre 
que tecnicamente adequado, deverão ser reutilizados na obra de origem ou em outra desde que sujeita a 
licenciamento ou comunicação prévia, ou, ainda, na recuperação ambiental e paisagística de explorações 
mineiras e de pedreiras e na cobertura de aterros destinados a resíduos, sendo que os eventuais 
quantitativos sobrantes que não possam ser reutilizados, constituem resíduos, e deverão ser encaminhados 
para destino final adequado; 

h) A gestão dos resíduos originados nas frentes de obra, os quais deverão ser colocados em contentores 
apropriados, de modo a poderem ser removidos para o estaleiro em condições adequadas; 

i) Os requisitos e os procedimentos que assegurem a correcta gestão dos resíduos gerados na fase de 
exploração, atendendo às vertentes anteriormente mencionadas; 

B3. Deverá ser definido um programa para a supervisão da gestão de resíduos em obra, designadamente o 
cumprimento das disposições legais em matéria de identificação dos resíduos, triagem, armazenagem, 
transporte, e encaminhamento para destino adequado. 

Plano de Emergência Ambiental da Obra 

B4. Deverá ser elaborado um Plano de Emergência Ambiental da Obra (PEAO), visando estabelecer as formas de 
prevenção e de actuação em caso de situação de emergência ambiental, contemplando, pelo menos, os casos 
de incêndio e de contaminação dos solos e/ou dos recursos hídricos devido a derrames de óleos, lubrificantes, 
combustíveis ou outras substâncias poluentes, quer na fase de construção quer na fase de exploração. O Plano 
deverá também permitir: 

a) Definir a organização, responsabilidades e atribuição de funções, estabelecer as medidas a tomar em caso 

de acidente e definir o tipo de coordenação com serviços/entidades internos e externos; 
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b) Identificar todas as operações da obra que envolvam potenciais riscos de acidente e as medidas de 
segurança a adoptar, incluindo, a respectiva sinalização e, se necessário, a obrigação de vedação dos 
locais, de modo a evitar a presença de pessoas não afectas à obra e assegurar a protecção da população. 

B5. O PEAO, a elaborar pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada, ou a elaborar pelo 
empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito a aprovação do dono da obra, 
deverá estar disponível no local da obra para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes. 

Plano de Gestão Ambiental da Obra 

B6. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO), que deverá ter em consideração o planeamento da 
execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização para 
a fase de construção e respectiva calendarização, bem como dos planos específicos e dos programas de 

monitorização com incidência nessa fase. O PGAO deverá incluir um sistema de gestão ambiental das obras, 
devendo o caderno de encargos das diversas empreitadas referentes ao Projecto contemplar a essa 
obrigatoriedade. 

B7. O PGAO, a elaborar pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada, ou a elaborar pelo 
empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito a aprovação do dono da obra, 
deverá estar disponível no local da obra para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes. 

C) MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

C1. Deverão ser contemplados processos de compensação aos proprietários e arrendatários de espaços 
habitacionais, áreas agrícolas ou florestais afectadas, quer por ocupação ou utilização temporária quer pelas 
áreas a expropriar. 

C2. Perante o traçado que vier a ser desenvolvido, deverá ser efectuado um estudo detalhado de eventuais 
situações de afectação directa e indirecta de captações de água subterrânea, bem como definidas as medidas 
de compensação adequadas, em articulação com os proprietários e as autoridades competentes. 

C3. Da mesma forma, deverá averiguar-se com os proprietários das charcas e albufeiras que venham a ser 
afectadas pelos traçados, a conveniência de proceder à sua reconstrução noutros locais. 

D) ELEMENTOS A APRESENTAR NO RECAPE 

ASPECTOS GERAIS 

D1. O RECAPE deverá apresentar com o detalhe adequado a demonstração do cumprimento de todos os Estudos e 
Condicionantes estabelecidos para o Projecto de Execução, sustentando-a nos elementos necessários para esse 
efeito. Os estudos e eventuais projectos complementares a empreender pelo proponente com vista à adequada 
definição de condicionantes (designadamente os previstos em A) e pormenorização de medidas de minimização 
e de programas de monitorização deverão integrar o RECAPE como documentos autónomos, podendo 
constituir anexos do mesmo. 

D2. O RECAPE deverá apresentar um inventário das medidas de compensação e minimização listadas em C) e em 
E), a adoptar na fase de construção e na fase de exploração, sem prejuízo de outras medidas que, face ao 

maior aprofundamento da identificação e avaliação dos impactes nas fases subsequentes de desenvolvimento 
do Projecto de Execução, se venham a considerar relevantes. Este inventário deverá indicar, para cada medida, 
a respectiva fase de concretização, bem como as responsabilidades de implementação/verificação da mesma. 

D3. O RECAPE deverá apresentar a programação temporal detalhada das diferentes etapas da fase de construção 
(designadamente da preparação da obra, execução da obra e final da execução da obra), bem como da fase de 
exploração. 

D4. O RECAPE deverá apresentar as medidas definidas em articulação com a AFN – Autoridade Florestal Nacional e 
com os Municípios territorialmente competentes, que garantam o cumprimento das disposições legais em 
matéria de: 

a) Protecção aos povoamentos de sobreiro e de azinheira (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); 

b) Corte prematuro de exemplares de Pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha, ou de Eucalipto em áreas 
superiores a 1 ha (Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de Maio); 

c) Restrições impostas para o controle e erradicação do nemátodo da madeira do Pinheiro (Portaria n.º 
103/2006, de 6 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 815/2008, de 16 de Agosto); 
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d) Proibições/condicionantes pelo prazo de 10 anos nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por 
incêndios (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 54/91, de 
8 de Agosto, Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março); 

e) Acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa contra Incêndios, bem como as disposições 
estabelecidas nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) dos concelhos 
envolvidos. 

D5. O RECAPE deverá apresentar as medidas definidas em articulação com a ANPC - Autoridade Nacional de 
Protecção Civil, em matéria de risco. Neste particular deverá ter em consideração as recomendações 
constantes do manual de Avaliação de impacte ambiental na vertente de Protecção Civil, no Capítulo VII, 
denominado ―Infra-Estruturas de Transporte (Rodoviárias, Ferroviárias e Outras) disponível em WWW.prociv.pt 

ASPECTOS ESPECÍFICOS 

Estaleiros e Instalações de Apoio à Obra 

D6. O RECAPE deverá apresentar uma Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros e de outras instalações 
de apoio à obra (por exemplo, parques de material, centrais de betão, de britagem ou de betuminoso, áreas de 
empréstimo e áreas de depósito temporário, etc.), devendo ser interditas as áreas: 

a) Urbanas ou urbanizáveis, na proximidade de áreas edificadas, equipamentos colectivos, terrenos ocupados 
por explorações agrícolas e junto de receptores sensíveis; 

b) Sujeitas a regime de protecção e, consequentemente, com condicionamentos de uso, nomeadamente 
Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN), Domínio Público Hídrico (DPH), áreas 
inundáveis ou que constituam leitos de cheia; 

c) Definidas como perímetros de protecção de captações ou zonas de protecção de águas subterrâneas; 

d) Com estatuto de protecção no âmbito da conservação da natureza, ou onde possam ser afectadas espécies 
de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras bem como espécies listadas 
no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 

e) Outras áreas onde possam ser afectados os habitats listados no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro; 

f) Definidas como áreas de protecção do património cultural; 

g) Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

h) Áreas de Elevada Sensibilidade Paisagística constantes da cartografia do EIA.  

D7. A Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a implantação 
dos elementos patrimoniais identificados, deverá integrar o Caderno de Encargos da obra e ser distribuída a 
todos os empreiteiros e subempreiteiros. 

Património 

D8. As ocorrências patrimoniais identificadas em resultado da prospecção arqueológica sistemática efectuada 
previamente ao desenvolvimento do Projecto de Execução deverão ser apresentadas em RECAPE, em 
cartografia à escala 1:25 000 e à escala de projecto, com indicação explícita das áreas de incidência directa e 
indirecta do projecto. 

D9. O RECAPE deverá efectuar a demonstração da inevitabilidade da destruição total ou parcial dos elementos 
patrimoniais afectados, quando, por razões técnicas do Projecto de Execução, não houver possibilidade de 
proceder a alterações, mesmo que pontuais, de traçado ou de localização dos respectivos componentes. 

D10. Neste âmbito, o RECAPE deverá incluir uma lista de todas as situações de destruição total ou parcial, bem 
como a indicação das respectivas localizações em cartografia à escala adequada, especificando para cada 
situação as medidas a aplicar em fase de obra. Estas medidas, após validação em sede de apreciação do 
RECAPE, deverão integrar o caderno de encargos da Obra. 

E) MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

E2. Todas as medidas de minimização para a fase de construção deverão ser incluídas no caderno de encargos e 

nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do 
projecto. 

 

http://www.prociv.pt/
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

PREPARAÇÃO DA OBRA 

Estaleiros e outras Instalações de Apoio à Obra 

E3. A implantação de estaleiros e de outras instalações de apoio à obra (por exemplo, parques de material, 
centrais de betão, de britagem ou de betuminoso, áreas de empréstimo e áreas de depósito temporário, etc.) 
deverá efectuar-se em consonância com a Carta de Condicionantes à sua localização. 

E4. Na eventualidade de recurso a materiais de empréstimo, deverá recorrer-se a áreas em funcionamento, 
evitando-se a instalação de novas explorações. 

E5. Os estaleiros e outras instalações de apoio à obra deverão ser dotados das seguintes condições de 
funcionamento: 

a) O estaleiro deverá ser vedado e os seus acessos devidamente sinalizados, para além de ser dotado de 
condições técnicas adequadas para o armazenamento dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam 
encaminhamento para armazenamento temporário, tratamento ou eliminação em operadores 
devidamente licenciados/autorizados para o efeito; 

b) Todas as operações a realizar no estaleiro que envolvam o manuseamento de óleos, lubrificantes ou 
outras substâncias passíveis de provocar a contaminação das águas superficiais ou subterrâneas e dos 
solos, deverão ser realizadas em locais especialmente adaptados para o efeito, na salvaguarda dos 
valores ambientais e da saúde humana. Deste modo, o estaleiro deverá comportar uma área própria para 
armazenamento de líquidos e resíduos líquidos, devendo os depósitos respectivos ser dotados de bacias 
de retenção com capacidade adequada e dotada de separador de hidrocarbonetos; 

c) Todas as áreas de parqueamento de veículos pesados no estaleiro deverão ser impermeabilizadas, e 
deverão possuir um sistema de drenagem para caixas de separação de óleos ou, em alternativa, 
condução das escorrências para um sistema de tratamento das águas residuais do estaleiro; 

d) No estaleiro deverão existir meios de limpeza imediata para o caso de ocorrer um derrame de óleos ou 
combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os produtos derramados e/ou utilizados para a 
recolha dos derrames ser tratados como resíduos e encaminhados para destino final adequado; 

e) A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública pavimentada deverá, 
sempre que possível, ser feita de forma a evitar a sua afectação por arrastamento de terras e lamas pelos 
rodados dos veículos, devendo ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e adoptados 
procedimentos adequados para a utilização e manutenção desses dispositivos; 

f) As lavagens de betoneiras nos estaleiros e nas frentes de obra deverão ser efectuadas em locais 
específicos e preparados para o efeito; 

g) Deverá ser assegurado o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, 
de acordo com a legislação em vigor, através de ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, 
através da recolha em tanques ou fossas estanques; 

h) Após a desocupação dos locais afectos ao estaleiro e a outras infra-estruturas de apoio à obra, no caso de 
áreas não infra-estruturadas, deverá proceder-se à recuperação para o seu estado anterior, se necessário 
com recurso a medidas de descompactação e arejamento dos solos e/ou cobertura com terra vegetal e 
plantação de espécies adaptadas às condições edafo-climáticas prevalecentes na região; 

i) Caso seja necessário instalar centrais de betão e betuminoso, estas deverão localizar-se afastadas dos 
principais aglomerados populacionais. 

Dispositivo de Atendimento ao Público 

E6. Definir um dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de informação 
sobre o projecto, o qual deverá estar operacional antes do início da obra e prolongar-se até ao final da mesma. 
Esse dispositivo deverá ser dotado das condições que garantam a divulgação atempada, junto das Câmaras 
Municipais e Juntas de Freguesia territorialmente competentes e da população, de informação sobre o projecto, 
nomeadamente no que se refere aos locais a intervencionar e a respectiva calendarização dos trabalhos, em 
particular dos caminhos alternativos e eventuais desvios provisórios a estabelecer em função das intervenções 

na rede viária existente, duração dos trabalhos e calendarização prevista para a sua execução, bem como da 
eventual afectação de serviços, com a devida antecedência e com a informação necessária (período e duração 
da afectação). 
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Acções de Formação 

E7. Preparar e efectuar acções de formação e sensibilização ambiental dirigidas às equipas da empreitada, no 
sentido de melhorar o conhecimento sobre os impactes ambientais do projecto e optimizar a relação entre o 
desempenho dos trabalhadores afectos à obra e os impactes resultantes da sua actividade. As acções de 
formação e sensibilização deverão englobar, pelo menos, os seguintes temas: 

a) Conhecimento, protecção e preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem como das áreas 
envolventes e respectivos usos; 

b) Impactes ambientais associados às principais actividades a desenvolver na obra e respectivas boas práticas 
ambientais a adoptar: 

c) Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra; 

d) Plano de Emergência Ambiental: comportamentos preventivos e procedimentos a adoptar em caso de 
acidente; 

Calendarização da Obra 

E8. Na zona de atravessamento da ribeira de Alpreade (soluções 1B e 2), devido à sua proximidade a um local de 
nidificação de Ciconia nigra (que, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal tem estatuto de 
classificação de Vulnerável de acordo com as categorias da UICN), a calendarização da execução das obras 
deverá ter em conta que, num troço de 1,5 km para cada um dos lados da ribeira de Alpreade, os trabalhos 
deverão efectuar-se fora do período de nidificação desta espécie (15 de Fevereiro a 31 de Julho). Caso tal não 
seja possível, por incompatibilidade com a calendarização da obra, deverá garantir-se um acompanhamento 
ambiental por técnico com formação na área da Biologia. 

E9. Para o restante traçado dos Troços Poente e Central assegurar que a calendarização da execução das obras 
atenda à redução dos níveis de perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos 
trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente 
entre o início de Abril e o fim de Junho.  

FASE PRÉVIA À OBRA 

Paisagem 

E10. Delimitação física e protecção das áreas afectadas temporariamente, de modo a assegurar o seu 
enquadramento paisagístico: colocação de tapumes plasticamente tratados quando em contexto urbano, junto 
a estradas e percursos panorâmicos e em zonas com maior acessibilidade visual, para minimização dos 
impactes visuais. 

E11. Deverão ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos, quando próximos de áreas 
intervencionadas. Deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e arbustos a 
manter nas imediações das áreas afectadas directamente, quer na faixa de expropriação, quer nas áreas 
adjacentes que possam ser afectadas. 

E12. Deverão ser salvaguardados e preservadas as margens das linhas de água e suas galerias ripícolas, devendo 
definir-se a faixa de protecção das mesmas (largura mínima de acordo com o Domínio Hídrico), na qual se 
deverá evitar a compactação, as movimentações de terra, circulação das máquinas e viaturas, depósitos de 
materiais e instalações de estaleiros.  

EXECUÇÃO DA OBRA 

Para além das medidas n.os 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 32, 33, 34, 37, 39 e 49 incluídas no documento da 
APA ―Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção‖, deverão ser também implementadas as seguintes 
medidas:   

Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos 

E13. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento 
em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela obra.  

E14. As pargas não devem ter altura superior a 2,00-2,50 m e largura na base de cerca de 4,00 m. Estas não devem 
ser calcadas por veículos em movimento. É conveniente o armazenamento da terra vegetal junto aos locais de 
onde foi removida, sendo estes em princípio os locais onde será posteriormente reposta, aquando das acções 
de recuperação. Assegurar a não utilização de terra vegetal que provenha de locais onde estejam instaladas 
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populações de espécies invasoras ou com probabilidade de conter sementes ou outros propágulos de espécies 
invasoras. Proceder ao tratamento adequado deste solo (poderá ser enterrado a uma profundidade suficiente 
que impeça a germinação de sementes ou a viabilidade de outros propágulos).      

E15. A decapagem dos solos e os movimentos de terras devem ser efectuados de forma a evitar o arrastamento 
para os cursos de água, de terras, restos de vegetação ou outros materiais possíveis de contaminar o meio 
hídrico. 

E16. A colocação de pargas deverá ocorrer preferencialmente em terrenos aplanados, afastados de linhas de água e 
sobre solos menos sensíveis à erosão hídrica, efectuando-se a sua protecção com coberturas impermeáveis. 

E17. Utilizar a terra viva proveniente da decapagem nos solos agrícolas ou na recuperação de áreas que vejam o 
uso do solo afectado nesta fase, mas que possam recuperá-lo posteriormente. Esta acção é de particular 

importância nas áreas agrícolas dado que permitirá uma mais fácil e rápida recuperação do solo, facilitando a 
fixação das culturas. 

Geologia 

E18. Obtenção de materiais de empréstimo por recurso a áreas de extracção actualmente em exploração e 
licenciadas para o efeito, evitando-se o recurso à exploração de novas áreas; 

E19. Optimização dos processos de desmonte a utilizar, em particular nos casos de recurso a fogo, adequando as 
técnicas e os meios a utilizar à natureza geológica dos materiais interessados. Importa atender ao facto de que 
em algumas situações, se poder proceder a um desmonte facilitado no caso deste ser efectuado no sentido da 
pendente da xistosidade ou da estratificação. 

E20. Revestimento vegetal precoce dos taludes de aterro e escavação em solo, no menor espaço de tempo possível 
após a conclusão das operações de terraplenagem, de forma a minimizar a ocorrência de processos erosivos; 

Recursos Hídricos 

E21. Limitação das áreas de circulação de pessoal, veículos e máquinas áreas de estaleiro, acessos e frente de obra, 
de modo a evitar-se a compactação de terrenos limítrofes. 

E22. Garantia da continuidade dos escoamentos, sem obstáculos, no decurso das intervenções a realizar nas 
pequenas linhas de água, as quais devem evitar o período mais pluvioso do ano (de Outubro a Março). 

E23. As movimentações de terras deverão ser realizadas, no mais curto espaço de tempo, e preferencialmente 
durante a época seca. Nas situações em que estas sejam realizadas junto a linhas de água deverão ser tidos 
todos os cuidados e, caso necessário, colocadas estruturas como muros de pedra, betão ou de outros tipos, 
que retenham a queda de materiais para os seus leitos. 

E24. Garantia de protecção/restabelecimento de infra-estruturas hídricas afectadas. No caso particular de captações 
que sejam afectadas, deverá ser acordado com o proprietário, e com o conhecimento das autoridades 
competentes na matéria, a melhor solução a adoptar (restabelecimento da captação ou outra forma de 
compensação). No caso de captações que apesar de não serem destruídas pelo projecto se mostrem inviáveis 
(afectação indirecta) as mesmas deverão ser seladas. 

Componente Biológica – Flora Vegetação e Habitats 

E25. Deverá ser evitada a destruição de árvores de grande porte com particular destaque para sobreiros, azinheiras, 
carvalhos, freixos, salgueiros e amieiros, bem como de núcleos de espécies de flora listadas no Decreto-lei n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro. 

E26. A obra deverá ser acompanhada por um técnico especializado na área da botânica. 

E27. Não deve ser permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e 
arbustos. 

E28. Não deve ser permitida deixar raízes a descoberto e sem protecção em valas e escavações. 

E29. Realizar, sempre que possível, as obras situadas na proximidade das linhas de água durante a estação seca 
(Maio/Junho a Outubro) quando as ribeiras não apresentam água, podendo assim ser minimizados os impactos 
por transporte de sólidos e sedimentos. 

E30. Balizar correctamente as áreas onde é interdito intervir e/ou a salvaguardar (ex. habitats do Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro, colónias ou populações de espécies da do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro, património geológico relevante, árvores de interesse botânico e/ou cénico ou de grandes dimensões, 
outros). 
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E31. A recuperação paisagística deverá iniciar-se o mais rapidamente possível logo que terminem as operações nos 
terrenos intervencionados, contribuindo também para prevenir o risco de erosão dos solos. 

E32. Privilegiar a regeneração natural sempre que possível em detrimento das sementeiras, acautelando o risco de 
contaminação com plantas alóctones e também de erosão dos solos. 

E33. Transplantar árvores, arbustos e bolbos removidos das áreas a afectar de forma irreversível, com o intuito de 
evitar a perda de diversidade genética. 

E34. Quando aplicável, descontaminar o solo no término da obra e antes da recuperação paisagística. 

E35. Apesar da translocação de populações de flora ser um tópico controverso no âmbito da conservação de plantas 
(por os métodos de translocação não estarem testados para a maioria das espécies e porque são 
significativamente falíveis devendo, por isso, ser entendida como um último recurso), devem todos os 

indivíduos de espécies com estatuto de protecção no âmbito do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, 
ser translocados para habitat adequado nas proximidades. 

E36. Todos os indivíduos de azinheira e sobreiro encontrados nos locais de intervenção devem ser transplantados 
para local adequado na envolvência da via. 

Solos 

E37. Limitação das áreas de circulação de pessoal, veículos e máquinas em redor dos estaleiros, acessos e frentes 
de obra, de modo a evitar-se a compactação de terrenos limítrofes. 

E38. Revestimento precoce dos taludes de aterro e escavação não rochosos com terra vegetal utilizando solos 
provenientes das operações de decapagem, no menor espaço de tempo possível e após a conclusão das 
operações de terraplenagem, de forma a minimizar a ocorrência de processos erosivos. 

Componente Social 

E39. Para maximizar a incidência local dos impactes positivos e de forma a compensar a perturbação introduzida no 
território, recomenda-se que, sempre que possível, se recorra a mão-de-obra local e a fornecedores locais de 
bens e serviços. 

E40. A eventual interrupção de serviços (telecomunicações, electricidade, água, entre outras) deverá ser 
comunicada aos directamente afectados e à população em geral, quando tal se justifique, com a devida 
antecedência e com a informação necessária (período e duração da afectação). 

E41. Nas zonas de intersecção da rede viária, deverão ser aplicadas as necessárias medidas de segurança e deverão 
ser divulgados, com a necessária antecedência e clareza, os desvios de trânsito, as alterações na circulação 
rodoviária e pedonal. 

Ordenamento do Território 

E42. Na construção dos viadutos, a área de trabalho deverá ser restringida ao mínimo, correspondente à projecção 
da estrutura da plataforma. 

Paisagem 

E43. Deverá assegurar-se a recuperação de forma naturalizada das áreas que ficam situadas por debaixo do 
tabuleiro das pontes e viadutos.  

E44. A implementação do Projecto Integração Paisagística (PIRP) deverá fazer-se de acordo com o progressivo 
término das obras em cada uma das áreas afectadas durante a fase de construção. 

E45. Deverá ser assegurada a assistência técnica da Obra, de forma a garantir a correcta implementação do PIRP, 
assim como das medidas de minimização.  

Património 

E46. 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 de depósitos temporários e 
empréstimos de inertes, áreas de instalação de estaleiros e abertura de caminhos, caso se situem fora das 
áreas já prospectadas. 

E47. 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. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo 
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que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento 
de todas as frentes.  

E48. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar 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. 

E49. Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão 
suspensas nesse local, ficando o Dono da Obra obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.IP 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.  

E50. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem 
ser, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, conservadas in situ, de tal forma que 
não se degrade o seu estado de conservação. 

Riscos Ambientais 

E51. Optimização dos processos de desmonte a utilizar, em particular nos casos de recurso a fogo, adequando as 
técnicas e os meios a utilizar à natureza geológica dos materiais interessados. Importa atender ao facto de em 
algumas situações se poder proceder a um desmonte facilitado,no caso deste ser efectuado no sentido da 
pendente da xistosidade ou da estratificação. 

E52. Realização de inspecções periódicas aos reservatórios de armazenagem de combustíveis. 

E53. Em caso de eventuais derrames, proceder à obstrução dos sumidouros pluviais mais próximos, caso existam. 

E54. Colocação de fichas de segurança de todas as substâncias armazenadas junto ao local de armazenamento. 

E55. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 
armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

FINAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

E56. Implementar as medidas n.º 50, 51, 52, 53, 54 e 55 incluídas no documento da APA ―Medidas de Minimização 
Gerais da Fase de Construção‖ e ainda as seguintes: 

E57. Antes da entrada em funcionamento da via, deverão estar adequadamente restabelecidas as ligações 
intersectadas, minimizando o efeito de barreira e deverão estar recuperados os acessos temporários, bem 
como as estradas e os caminhos danificados em decorrência das obras. 

E58. Deverão ser reparados, atempadamente, os danos verificados em edificações, na decorrência das actividades 
associadas à obra. 

E59. Os acessos abertos com carácter temporário que não tenham utilidade posterior, assim como os existentes que 
venham a ser desactivados, no final da obra deverão ser recuperados, incluindo operações de limpeza, de 
remoção completa de materiais impermeabilizantes existentes, escarificação e descompactação do solo, 
regularização/modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível e seu revestimento com as 
terras previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos afectados. 

E60. Após desactivação dos estaleiros e das áreas afectas temporariamente à obra deve proceder-se à reposição das 
condições existentes antes do início dos trabalhos, procedendo-se à recuperação paisagística das mesmas, 
como definido em PIRP. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

E61. Realização de intervenções adequadas nos taludes, que permitam a reposição da sua geometria original, 
quando se observem ravinamentos importantes, ou outros sinais de erosão. 

E62. Vistoria, manutenção e limpeza periódica (no mínimo uma vez por ano) de todos os órgãos de drenagem 
transversal e longitudinal do projecto, assim como dos sistemas de tratamento. Ainda para estes últimos 
deverá ser verificada a sua eficácia. 

E63. Vistoria do estado dos taludes ao longo de todo o traçado, abrangendo nós e acessos, no sentido de identificar 
situações de erosão, que necessitem de medidas de remediação, nomeadamente através de estabilização do 
solo, reabilitação do coberto vegetal, ou outras. 
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E64. Reduzir ao mínimo necessário a aplicação de pesticidas, fitofármacos e fertilizantes nos taludes e nas áreas 
integrantes paisagisticamente.  

E65. No sentido da prevenção de acidentes na via com veículos que transportem matérias perigosas, 
nomeadamente uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio aquático ou para o próprio solo, 
deverá ser promovida com as Entidades Regionais competentes a elaboração de um Plano de Emergência 
adequado; 

E66. Em caso de ocorrência de derrames de substâncias poluentes, na sequência de acidente rodoviário, o solo 
contaminado deve ser recolhido com auxílio de um absorvente adequado, se necessário, e encaminhado para 
operador de gestão de resíduos licenciado para o efeito. 

E67. Para além da limpeza das bermas ser uma medida na prevenção de risco de incêndio, as acções periódicas de 

limpeza das bermas numa faixa de 2 metros em determinados troços, são importantes para reduzir o risco de 
atropelamento de carnívoros e rapinas que são atraídas para junto da infraestrutura pela presença de animais 
mortos. No entanto, em zonas de bosque e de matos importantes dever-se-á minimizar a faixa a limpar. 

E68. Efectuar o controlo de eventuais focos de espécies invasoras que possam vir a aparecer na envolvente da via, 
podendo este ser incluído nas acções de manutenção periódicas das bermas. No entanto, esta situação deverá 
revista em função dos resultados do programa de monitorização da flora, vegetação e habitas. 

E69. Manutenção das vedações e das passagens, garantindo-se que cumprem as suas funções. 

E70. Realizar o acompanhamento periódico, de acordo com o estabelecido no Programa de Manutenção e da 
Garantia previsto no PIRP, de forma a assegurar o cumprimento dos objectivos traçados pelo Projecto de 
Integração e Recuperação Paisagística, devendo ser desencadeadas e implementadas todas as medidas 
minimizadoras, correctivas ou compensatórias necessárias, sempre que os mesmos estejam em causa. Em 
particular: 

a) Tomar medidas correctivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que 

o sistema de drenagem superficial se encontra danificado ou mal implantado.  

b) Toda a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas e ressementeiras, deve respeitar 
os critérios e orientações definidos e estabelecidos no PIRP. 

c) Qualquer alteração ao previsto no Projecto de Execução (PIRP) deverá ser submetida à apreciação da 
fiscalização e respectivo Projectista. 

E71. Garantir a manutenção de toda a área sujeita a intervenção no âmbito do PIRP, devendo nesse sentido ser 
adjudicado, após a conclusão do prazo de garantia da Obra, a execução de operações de limpeza e 
manutenção. 

E72. Assegurar a limpeza anual, por supressão total, do material combustível existente numa faixa lateral de terreno 
confinante com a rede viária, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança de largura não 
inferior a 10 metros, designadamente através do cumprimento da alínea a, do nº 1, do artigo 15º, do Decreto-
Lei nº. 124/2006, de 28 de Junho; 

F) PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Implementar um Plano Geral de Monitorização Ambiental a adoptar na fase de construção e na de exploração e que 
inclua os programas de monitorização a seguir indicados, os quais deverão ser objecto de pormenorização na fase 
subsequente de RECAPE, em conformidade com as disposições do Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Antes do início da construção e da exploração deverá ser apresentado à Autoridade de AIA o plano de entrega dos 
diferentes relatórios de monitorização. 

F.1  Programa de Monitorização da qualidade das águas superficiais 

1 - O objectivo principal da monitorização é a obtenção de dados que permitam identificar alterações na 
qualidade das águas superficiais na proximidade dos pontos de descarga das águas de escorrência. 

2 - Deve ser apresentado um Programa de Monitorização para a fase de obra e para a fase de exploração, 
devendo estes contemplar uma fase de pré-construção para a caracterização da situação de referência. 

3 - No que se refere à monitorização durante fase de exploração a definição dos locais deve ter em conta a 
localização das zonas hídricas sensíveis segundo o ―Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental de Águas 
de Escorrência de Estradas (INAG, 2006) ‖  
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4 - A monitorização deverá permitir avaliar a eficácia dos sistemas de tratamento que eventualmente venham ser 
implementados em resultado dos estudos mais aprofundados referidos na condicionante A8. 

5 - Os locais a monitorizar deverão ser: 

a) Ponto de descarga da via (colector ou valeta); 

b) Efluente final do sistema de tratamento, imediatamente antes da descarga no meio receptor; 

c) Meio receptor. 

6 - Na fase de construção deverá ser monitorizada a temperatura, o pH, a condutividade eléctrica, o oxigénio 
dissolvido, os SST, CQO, CBO5, Óleos e Gorduras, Hidrocarbonetos totais, Nitratos, Sulfatos e Fosfatos. 

7 - Tendo em conta o Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental das Águas de Escorrência de Estradas 
(LNEC, 2006), os parâmetros a monitorizar são: a temperatura, o pH, a condutividade eléctrica, o oxigénio 
dissolvido, os SST, CQO, CBO5, Óleos e Gorduras, Hidrocarbonetos totais, Nitratos, Sulfatos, Dureza, 
Fosfatos, Cádmio, Cobre, Zinco e Crómio. 

8 - Deve ser realizada uma campanha entre os meses de Janeiro e Abril e uma segunda campanha após as 
primeiras precipitações (Outubro ou Novembro). 

9 - As técnicas de conservação das amostras, bem como os métodos analíticos para a realização das análises são 
estabelecidos de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto. No caso do Cádmio, 
Número CAS 7440-43-9, e atendendo à Directa 2008/105/CE, de 16 de Dezembro, o método de quantificação 
a adoptar deve permitir quantificar a concentração de cádmio na água num valor abaixo do valor mínimo da 
norma de qualidade, 0,08 µg/l. Por outro lado, atendendo que os limiares estabelecidos nesta Directiva 
dependem do grau de dureza da água, este parâmetro deve ser incluído na monitorização. 

10 - Deve-se recorrer a Laboratórios acreditados. 

11 - As normas de qualidade são as normas de utilização de água para rega (Anexo XVI), os valores limite de 
emissão (VLE) para a descarga de águas residuais (Anexo XVIII) e objectivos de qualidade mínima 
estabelecidos no Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto. 

F.2  Monitorização da qualidade das águas subterrâneas 

1 - O objectivo principal da monitorização da qualidade das águas subterrâneas é a obtenção de dados que 
permitam identificar alterações na qualidade das águas na proximidade dos pontos de descarga das águas de 
escorrência. 

2 - Para a fase de construção, deverá ser monitorizado a qualidade da água subterrânea na área envolvente da 
via, dentro de um limite que não deverá ser superior a 20 metros de distância da faixa da berma da via. Para 
esta monitorização serão construídos piezómetros ou poderão utilizar furos ou poços já existentes no local. 
Esta localização deverá fazer parte do projecto em fase de Projecto de Execução. 

3 - A monitorização, deverá ser realizada na fase de pré-construção e na fase de construção, considerando o 
período de águas altas (Março/Abril) e águas baixas (Setembro a Outubro). 

4 - Para a fase de exploração, a definição dos locais deve ter em conta a localização das zonas hídricas sensíveis 
segundo o ―Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental de Águas de Escorrência de Estradas (INAG, 
2006) ‖. 

5 - Deve ser realizada uma campanha entre os meses de Janeiro e Abril e uma segunda campanha após as 
primeiras precipitações (Outubro ou Novembro). 

6 - A monitorização deverá permitir avaliar a eficácia dos sistemas de tratamento que eventualmente venham ser 
implementados em resultado dos estudos mais aprofundados referidos na condicionante A8. 

7 - Tendo em conta o Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental das Águas de Escorrência de Estradas 
(LNEC, 2006), os parâmetros a monitorizar são: a temperatura, o pH, a condutividade eléctrica, o oxigénio 
dissolvido, potencial redox, os SST, turbidez, Óleos e Gorduras, Hidrocarbonetos totais, Nitratos, Fósforo 
Total, Sulfatos e Fosfatos, Cádmio, Cobre, Zinco e Crómio. 

8 - As técnicas de conservação das amostras, bem como os métodos analíticos para a realização das análises são 

estabelecidos de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto.  

9 - Deve-se recorrer a Laboratórios acreditados. 
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10 - As normas de qualidade são as normas de utilização de água para rega (Anexo XVI) e os valores limite de 
emissão (VLE) para a descarga de águas residuais (Anexo XVIII), estabelecidos no Decreto-Lei 236/98, de 1 
de Agosto. 

F.3  Monitorização do Ruído 

1 - Apresentar com o RECAPE um programa específico de monitorização do Ruído relativo à fase de construção e 
exploração, o qual deverá ser desenvolvido em consonância com as directrizes apresentadas no EIA (Volume 
II- Relatório, Tomo 3, Cap. 9.3), bem como em consonância com as Notas técnicas para relatórios de 
monitorização de Ruído (Novembro 2009), disponíveis no site da APA. 

F.4  Monitorização da Componente Biológica – Flora, Vegetação e Habitats 

Apresentar com o RECAPE um programa específico de monitorização do Ruído relativo à fase de construção e 

exploração, o qual deverá ser desenvolvido em consonância com as directrizes apresentadas no EIA (Volume II- 
Relatório, Tomo 3, Cap. 9.2), devendo ter-se em atenção que deverão ser também objecto de monitorização: 

a) os núcleos populacionais de espécies de flora com estatuto legal de conservação (Decreto-Lei n.º 49/2005, 
de 24 de Fevereiro) numa faixa de 100 m para cada um dos lados da infra-estrutura;  

b) os indivíduos que venham a ser transplantados de espécies dos Anexos do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro; 

c) os indivíduos de sobreiros e azinheiras que venham a ser transplantados para terrenos pertencentes à 
entidade responsável pelo projecto. 

F.5  Monitorização da Componente Biológica – Fauna 

Apresentar com o RECAPE um programa específico de monitorização do Ruído relativo à fase de construção e 
exploração, o qual deverá ser desenvolvido em consonância com as directrizes apresentadas no EIA (Volume II- 
Relatório, Tomo 3, Cap. 9.2), devendo, ainda, ter-se em atenção o seguinte: 

a) os pontos de saída do interior da estrutura linear para o exterior (escapatórias) devem, no âmbito do 
Parâmetro 2, também ser alvo de monitorização.   

b) o local de nidificação de Ciconia nigra situado na zona de atravessamento da ribeira de Alpreade deve ser 
acompanhado por um técnico com formação na área da Biologia durante a fase de monitorização para avaliar 
o impacte da exploração desta infra-estrutura nesta espécie, bem como da eficácia das medidas de 
minimização implementadas. 

Recomendações 

Dada a sensibilidade patrimonial do território de implantação do IC31, recomenda-se que, no estudo de novas 
soluções de traçados para o troço Nascente, a prospecção arqueológica seja complementada com técnicas de 
prospecção geofísica, de forma a melhor aferir quer a tipologia de eventuais estruturas arqueológicas que se 
encontrem no subsolo, quer a complexidade e dimensão das mesmas. 

 

 

 

 


