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Em�cumprimento�da� legislação�sobre�Avaliação�de� Impacte�Ambiental� (AIA),�em�concreto�o�Decreto3Lei�

(DL)� nº.� 69/2000,� de� 3� de�Maio� (alterado� e� republicado� pelo�DL� nº.� 197/2005,� de� 8� de�Novembro),� a�

Direcção3Geral� de� Energia� e� Geologia,� na� qualidade� de� entidade� licenciadora,� apresentou� à� Agência�

Portuguesa�do�Ambiente�(APA),�o�Estudo�de�Impacte�Ambiental�(EIA)�do�“Gasoduto�Mangualde�–�Celorico�

3�Guarda”,�em�fase�de�Projecto�Base�e�cujo�proponente�é�a�REN�–�Gasodutos,�S.A..�

A�APA,� como�Autoridade�de�AIA,�nomeou�uma�Comissão�de�Avaliação� (CA),� constituída�pelas� seguintes�

entidades�e�seus�representantes:�

� APA�(Gabinete�de�AIA)�–�Eng.�Hugo�Marques�(Presidente),�Drª.�Rita�Cardoso�(Consulta�Pública)�e�

Drª.�Rita�Oliveira;�

� APA�(Departamento�de�Alterações�Climáticas,�Ar�e�Ruído)�–�Dr.�Nuno�Sequeira;�

� Comissão� de� Coordenação� e� Desenvolvimento� Regional� do� Centro� (CCDR� Centro)�

–�Eng.�Jorge�Pinto�dos�Reis;�

� Administração�da�Região�Hidrográfica�do�Centro�(ARH�Centro)�–�Eng.�Nelson�Martins;�

� Administração�da�Região�Hidrográfica�do�Norte�(ARH�Norte)�–�Engª.�Maria�João�Magalhães;�

� Instituto�de�Conservação�da�Natureza�e�da�Biodiversidade�(ICNB)�–�Eng.�António�Jorge�Marques�

Coimbra;�

� Instituto� de� Gestão� do� Património� Arquitectónico� e� Arqueológico� (IGESPAR)� –� Drª.� Alexandra�

Estorninho;�

� Direcção�Regional�de�Cultura�do�Centro�(DRC�Centro)�–�Dr.�Paulo�César�Santos;�

� Laboratório�Nacional�de�Energia�e�Geologia�(LNEG)�–�Dr.�José�Romão.�

2 	�'������
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O�EIA�deu�entrada�na�APA�no�dia�14�de�Junho�de�2010,�tendo�a�metodologia�de�avaliação�utilizada�pela�

CA�contemplado�o�seguinte:�

� Instrução�do�processo�ao�abrigo�do�nº.�19,�do�Anexo�I�do�DL�nº.�69/2000,�de�3�de�Maio,�na�sua�

redacção�actual,�no�dia�17�de�Junho�de�2010;�

� Avaliação�da�conformidade�do�EIA�com�as�disposições�do�Artigo�12º�do�DL�nº.�69/2000,�de�3�de�

Maio�e�da�Portaria�nº.�330/2001,�de�2�de�Abril,� tendo�sido� solicitados�elementos�adicionais�ao�

proponente,�no�dia�14�de�Julho�de�2010;�

� Apreciação�do� aditamento� ao�EIA,� recebido�no�dia�30�de� Julho�de�2010�e�deliberação� sobre� a�

conformidade�do�EIA,�a�11�de�Agosto�de�2010;�

� Apreciação�dos�novos�elementos�adicionais,�solicitados�a�13�de�Agosto�de�2010,�após�a�pronúncia�

sobre�a�conformidade�do�EIA�e�recebidos�a�24�de�Agosto�de�2010,�ao�abrigo�do�nº.�6,�do�Artigo�

13º,�do�DL�nº.�69/2000,�de�3�de�Maio,�na�sua�redacção�actual;�

� Consulta�de�entidades�externas�com�competência�na�apreciação�do�projecto,�cujos�contributos,�

incluídos�no�Anexo�II,�foram�tidos�em�conta�ao�longo�da�presente�avaliação�e,�em�concreto,�no�

capítulo�5�do�presente�parecer;�

� Abertura�de�um�período�de�Consulta�Pública,�durante�25�dias�úteis,�do�dia�31�de�Agosto�a�04�de�

Outubro�de�2010;�

� Realização� de� reuniões� nas� Câmaras� Municipais� de� Celorico� da� Beira,� Mangualde,� Fornos� de�

Algodres,�Gouveia�e�Guarda,�entre�os�dias�28�e�29�de�Setembro�de�2010,�no�âmbito�da�Consulta�
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Pública�e�de�uma�visita�ao� local�de�projecto,�nos�dias�21,�22�de�Setembro,�com�a�presença�de�

representantes�da�CA,�do�proponente�e�da�empresa�responsável�pela�elaboração�do�EIA;�

� Realização�de� reuniões�de� trabalho�para�discussão�e�aprovação�do�parecer� final� da�CA,� o�qual�

contém�as�questões�significativas�que�resultaram�da�presente�avaliação.�

3 �����'��
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O�projecto�do�Gasoduto�Mangualde�–�Celorico�3�Guarda�apresenta�uma�extensão�total�de�cerca�de�76�km�

para� a� alternativa� A� e� de� cerca� de� 80� km� para� a� alternativa� B,� distribuídos� através� das� seguintes�

freguesias�e�concelhos:�

Alternativa�A�

� Freguesias�de�Moimenta�de�Maceira/Dão,�Espinho,�Cunha3Baixa,�Santiago�de�Cassurrães,�Póvoa�

de�Cervães�e�Abrunhosa3a3Velha,�no�concelho�de�Mangualde�e�distrito�de�Viseu;�

� Freguesias� de�Arcozelo,�Ribamondego,�Nabais,�Vila�Cortês�da�Serra� e�Vila�Franca�da�Serra,�no�

concelho�de�Gouveia�e�distrito�da�Guarda;�

� Freguesias�de�Vila�Ruiva,� Juncais�e�Vila�Soeiro�do�Chão,�no�concelho�de�Fornos�de�Algodres� e�

distrito�da�Guarda;�

� Freguesias� de� Mesquitela,� Vila� Boa� do� Mondego,� Celorico� (São� Pedro),� Celorico� (Sta.� Maria),�

Forno�Telheiro,�Baraçal,�Açores�e�Velosa,�no�concelho�de�Celorico�da�Beira�e�distrito�da�Guarda;�

� Freguesias� de� Vila� Franca� de� Deão,� Sobral� da� Serra,� Rocamondo,� Avelãs� de� Anbom,� Pêra� do�

Moço,�Arrifana,�S.�Miguel�da�Guarda,�Guarda�(S.�Vicente)�e�Guarda�(Sé),�no�concelho�e�distrito�da�

Guarda.�

Alternativa�B�

� Freguesias� de� Moimenta� de� Maceira/Dão,� Espinho,� Cunha3Baixa,� Santiago� de� Cassurrães,�

Abrunhosa3a3Velha,�Chã�de�Tavares�e�Várzea�de�Tavares,�no�concelho�de�Mangualde�e�distrito�de�

Viseu;�

� Freguesias�de�Fornos�de�Algodres,�Casal�Vasco,�Infias,�Algodres,�Figueiró�da�Granja,�Muxagata�e�

Fuinhas,�no�concelho�de�Fornos�de�Algodres�e�distrito�da�Guarda;�

� Freguesias�de�Celorico�(Sta.�Maria),�Forno�Telheiro,�Minhocal,�Baraçal,�Maçal�do�Chão�e�Velosa,�

no�concelho�de�Celorico�da�Beira�e�distrito�da�Guarda;�

� Freguesias�de�Vila�Franca�do�Deão,�Avelãs�da�Ribeira,�Codesseiro,�Pêra�do�Moço,�Gonçalo�Bocas,�

Arrifana,�Casal�de�Cinza,�Guarda�(S.�Vicente)�e�Guarda�(Sé),�no�concelho�e�distrito�da�Guarda.�

A�localização�do�projecto�encontra3se�representada�na�figura�incluída�no�Anexo�I�ao�presente�parecer.�

O� projecto� contemplou� um� estudo� de� grandes� condicionantes� ambientais,� no� qual� se� procedeu� à�

identificação�e�avaliação�das�grandes�condicionantes�existentes�na�área�de�estudo�considerada,�bem�como�

à� selecção� e� definição� de� dois� corredores� de� 400� m� para� a� implantação� do� gasoduto,� em� concreto� a�

alternativa�A�e�a�alternativa�B.�

O� presente� projecto,� mediante� a� ligação� aos� gasodutos� existentes� Coimbra/Viseu� e� Portalegre/Guarda,�

pretende�garantir�a�segurança�de�fornecimento�e�a�garantia�de�transporte�adequada�à�Rede�Nacional�de�
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Transporte� de� Gás� Natural,� possibilitar� o� abastecimento� aos� grandes� consumidores� ou� concessionárias�

locais�que�possam�entretanto�surgir.�

Por�outro� lado,�possibilitará�o� reforço�das� interligações�com�Espanha,�no�âmbito�do�Mercado�Ibérico�do�

Gás,�constituindo�uma�alternativa�futura�de�ligação�à�rede�Europeia�de�Transporte�de�Gás�Natural.�

),� �����
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O�projecto�do�gasoduto�é�constituído�por�tubos�de�700�mm�de�diâmetro�(DN700),�em�aproximadamente�

48�km�para�a�alternativa�A�e�de�49�km�para�a�alternativa�B�e�por�tubos�de�300�mm�de�diâmetro�(DN300),�

em�aproximadamente�28�km�para�a�alternativa�A�e�31�km�para�a�alternativa�B.�

O�gasoduto�será�constituído�por�tubos�de�aço�com�pressão�máxima�de�serviço�de�84�bar,�soldados�topo�a�

topo�e�colocados�em�vala�a�uma�profundidade�igual�ou�superior�a�0,8�m.�Na�mesma�vala�e�paralelamente�

ao� gasoduto,� será� colocado� um� tubo� para� instalação� de� um� cabo� de� fibra� óptica,� para� o� sistema� de�

telecomando�e�controlo.�

O�presente�projecto�terá�ao�longo�do�seu�traçado�um�conjunto�de�seis�estações�de�seccionamento/junção,�

sendo�duas�delas�adaptadas�e�quatro�novas.�As�estações�são�infra3estruturas�que�constituem�elementos�

fundamentais� na� operação/manutenção� do� gasoduto.� Têm� geralmente� uma� configuração� rectangular,�

ocupando� uma� área� aproximada� de� 3� 600�m2,� vedada� com� rede,� com�portão� e� porta� de� homem� para�

acesso�e�circundadas�por�um�caminho�de�serviço.���

O� traçado� do� gasoduto� será� dotado� de� válvulas� de� seccionamento,� a� fim� de� permitir� o� isolamento� dos�

troços�respectivos.�

Para�proceder�à�abertura�da�vala�onde�se�coloca�a�tubagem,�utilizar3se3á�uma�faixa�de�trabalho�de�14�m.�

O�eixo�da�vala� situar3se3á�assimetricamente�nesta� faixa,�de�modo�a�que�a�distância�do�eixo�da�vala�ao�

bordo�esquerdo�da�faixa�(no�sentido�do�avanço)�seja�de�5�m�e�ao�bordo�direito�de�9�m.�

Para�apoio�aos�trabalhos�da�fase�de�construção,�está�prevista�a�criação�de�um�estaleiro�principal�que�irá�

ocupar�um�edifício�existente�em�Celorico�Gare,�com�uma�área�coberta�de�1�400�m2�e�descoberta�de�2�000�

m2�e�ainda�um�terreno�aberto�em�Forno�Telheiro,�Celorico�da�Beira,�com�uma�área�de�3�000�m2.�

4 �����
���������
���

Considerando� a� tipologia� e� a� natureza� do� projecto,� bem� como� a� análise� efectuada� pela� CA� à� situação�

actual�do�ambiente,�os�factores�ambientais�considerados�como�mais�relevantes�para�a�tomada�de�decisão�

são� a� geologia� e� sismicidade,� solos� e� uso� dos� solos,� recursos� hídricos� e� qualidade� da� água,� ambiente�

sonoro,�ecologia,�património,�sócio3economia�e�o�ordenamento�do�território.�

Geologia�e�sismicidade�

O� traçado� do� gasoduto� em� análise� localiza3se� na� parte� central� da� unidade� geotectónica,� designada� de�

Zona� Centro3Ibérica� (ZCI),� que� faz� parte� do� maciço� Ibérico� antigo.� Na� região� afloram� as� sucessões�

litoestratigráficas� seguintes:� a� mais� antiga,� conhecida� como� Supergrupo� Dúrico3Beirão� (Ex.� Complexo�

Xisto3Grauváquico� das� Beiras),� a� mais� recente,� depositada� discordantemente� sobre� a� anterior,� é�

constituída�por� depósitos� de� cobertura�aluvionar�do�Quaternário.�Os�metassedimentos� são� intruídos�por�

granitos�e�rochas�filonianas.�



Parecer�da�Comissão�de�Avaliação�

Avaliação�de�Impacte�Ambiental�n.º�2286�

Gasoduto�Mangualde�–�Celorico�3�Guarda� � �
0�

A� unidade� Supergrupo� Dúrico3Beirão� é� constituída� por� alternâncias� de� bancadas� de� xistos� e�

metagrauvaques�que�se�encontram�mediamente�alterados,�prevendo3se�que�a�sua�ripabilidade�possa�ser�

realizada�por�maquinaria�pesada.�

Os� depósitos� de� cobertura� sedimentar� são� arenosos� e� argilo3arenosos� contendo� elementos� líticos�

(maioritariamente�graníticos)�de�reduzida�a�média�dimensão,�por�vezes�com�algum�rolamento.�Preenchem�

as� margens� e� fundos� de� vale� dos� principais� cursos� de� água,� destacando3se� pela� sua� extensão,� os�

localizados�na�margem�direita�do�rio�Mondego�e�a�Norte�da�povoação�de�Ratoeira.�

Os�maciços� graníticos� são� constituídos� por� granitóides� com� tipologias� diversas� porfiróides� ou� não,� com�

granularidade� variável,� de� 2� micas,� moscovíticos� ou� essencialmente� biotíticos.� Metamorfizaram� os�

metassedimentos�no�seu�contacto�e�induziram�a�presença�de�filões�pegmatíticos.�

Do� ponto� de� vista� tectónico,� a� região� foi� principalmente� afectada� por� deformação� dúctil� varisca� com�

dobramento�NW3SE�e�clivagem�xistenta,�afectando�já�uma�fase�anterior�sem�clivagem�associada.�

A�deformação�frágil,�tardi3varisca�e�reactivada�no�Alpino�ou/e�no�Quaternário,�é�constituída�por�falhas�de�

direcção�NNE3SSW�a�ENE3WSW,�e�subordinadamente�NW3SE�a�NNW3SSE.�Destacam3se�com�evidências�de�

movimentação� recente,� a� falha� de� Seia3Lousã� e� o� sistema� de� falhas� Manteigas� –� Vilariça� 3� Bragança,�

respectivamente�de�direcções�NE3SW�e�NNE3SSW.�A�primeira�corresponde�a�uma�falha�inversa,�localizada�

no�bordo�setentrional�da�Cordilheira�Central,�que�é� responsável�pela�sobreposição�dos�metassedimentos�

xisto3grauváquicos� sobre�os�depósitos� sedimentares� cenozóicos�da�bacia� terciária�do�Mondego.�A�outra,�

caracterizada�por�desligamento�horizontal�esquerdo�(cerca�de�8�km),�apresenta�uma�extensão�de�cerca�de�

250�km.�

Em�relação�à�sismicidade,�a�região�integra�as�zonas�C�e�D�do�Regulamento�de�Segurança�e�Acções�para�

Estruturas,�Edifícios�e�Pontes�(RSAEEP),�caracterizadas,�respectivamente,�por�coeficientes�de�sismicidade�

de� 0,5� e� 0,3� e� onde� são� previsíveis� intensidades� sísmicas�máximas� de� VII� e� VI.� Do� ponto� de� vista� da�

actividade� neotectónica� deve3se� ter� em� atenção� as� estruturas� com� movimentação� activa� já� descritas�

(falhas�da�Vilariça�e�Lousã�e�suas�ramificações)�que�são�atravessadas�pelo�gasoduto�em�análise.�A�falha�

Seia� 3� Lousã,� apresenta� uma� taxa� de� actividade�moderada� a�moderadamente� elevada,� segundo�Cabral�

(1995)�mostra� evidências� de� actividade,� tendo3se� identificado� uma� velocidade�média� de�movimentação�

vertical�de�0,075�a�0,1�mm/ano�nos�últimos�2�milhões�de�anos,�considerando�deslocações�acumuladas�de�

150� a� 200�m.� O� sistema� de� falhas� Manteigas� –� Vilariça� 3� Bragança,� de� direcção� NNE3SSW,� apresenta�

evidências� de� actividade� sismotectónica.� Estudos� paleosismológicos� recentes� (Rockwell� et� al.,� 2005)�

estimaram�o� valor� de�0,25�mm/ano�para� a� sua� taxa�de�deslizamento� e� afirmaram�que�poderia� originar�

sismos�com�magnitude�no�intervalo�7,1�a�7,7,�sendo�o�mais�provável�7,25,�com�intervalo�de�recorrência�de�

8�000�a�9�000�anos.�

Do�ponto�de�vista� geomorfológico,�a� região� situa3se,�no�geral,�na�bordadura� setentrional�da�Cordilheira�

Central� Portuguesa,� que� constitui� um� sistema�montanhoso�alongado�na�direcção�NE3SW.�O� traçado�em�

análise� desenvolve3se�mais� ou�menos� subparalelamente� ao� rio�Mondego� e� está� implantado� sobre� uma�

extensa� superfície� de� aplanação,� poligénica� e�maioritariamente� de� composição� granítica,� posicionada� a�

Norte� e� Nordeste� da� referida� cordilheira.� É� atravessada,� muitas� vezes,� por� redes� de� drenagem�

normalmente�do�tipo�rectilíneo,�o�que�sugere�controlo�estrutural�na�sua�génese.�
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Em� relação� aos� recursos�geológicos,� sobressai� a� inexistência� de�ocorrências� de� interesse� relevante�que�

sejam�afectados�pela�implantação�do�gasoduto,�dado�que�não�existem�recursos�minerais�com�reconhecido�

valor� económico� ao� longo� do� seu� traçado.� No� entanto� esta� região� apresenta� potencial� em� diversas�

substâncias,� nomeadamente� em�urânio,� tungsténio,� estanho� e� titânio.� Não� foram� encontrados� recursos�

geológicos�de�valor�conservacionista�relevantes,�susceptíveis�de�virem�a�interferir�com�o�projecto.�

A� identificação� e� avaliação� de� impactes� são,� na� generalidade,� adequadas� à� situação� durante� a� fase� de�

construção,�não�se�prevendo�impactes�específicos�durante�a�fase�de�exploração.�

Os� principais� impactes� na� fase� de� construção� referem3se� à� alteração� da�morfologia� do� local� na� frente�

trabalho�e�das�infra3estruturas�de�apoio,�ao�balanço�final�das�terras�sobrantes,�ao�processo�de�desmonte�

do� maciço� rochoso� na� execução� de� escavações� e� à� afectação� de� recursos� geológicos� com� interesse�

económico.� A� súmula� de� impactes� relativos� aos� pontos� acima�mencionados� indica� reduzida�magnitude,�

com�excepção�do�processo�de�desmonte�que�sugere�moderada�magnitude.�Relativamente�à�significância,�

esta�é�pouco�significativa�em�todos�os�tipos�de�impacte.�

Atendendo�ao�acima�exposto�considera3se�que:�

� A� Alternativa� A� é� a� que� originará� impactos� negativos� menos� significativos,� dado� que� a� sua�

construção�envolve�uma�menor�extensão� (o�que� implica�menor�atravessamento�das� formações�

geológicas)�e�uma�menor�utilização�de�explosivos�para�desmonte�do�maciço�rochoso�aquando�da�

realização�das�escavações�relativamente�à�Alternativa�B.�

� Por� outro� lado,� os� traçados� da� Alternativa� A� e� Alternativa� B� atravessam� ocorrências� minerais�

conhecidas� e� potenciais� muito� equivalentes,� cujo� interesse� económico� é� pouco� relevante.�

Contudo,�o�corredor�relativo�à�Alternativa�B�intercepta�uma�área�concessionada�para�prospecção�

e� pesquisa� de� águas� minerais� naturais.� Nestas� circunstâncias,� sugere3se� que� o� traçado� da�

Alternativa�A�é�um�pouco�mais�favorável.�

� Em� relação� ao� balanço� final� de� terras� sobrantes,� ele� terá� que� ser� nulo,� mas� o� traçado� da�

Alternativa�B�envolve�maior� ripabilidade�e� transporte�de�maior�volume�de�aterro� sobrante�para�

vazadouros,�dado�que�este�corredor�é�de�maior�extensão.�Daí�se�considerar�que�a�Alternativa�A�

gera�impactes�negativos�menos�significativos.�

Neste�sentido,�considera3se�que�a�Alternativa�A�será�a�menos�penalizante.�

Solos�e�uso�dos�solos�

De�acordo�com�o�EIA�a�caracterização�dos�solos�na�área�de�estudo�baseou3se�na�Carta�de�Solos�constante�

do� Atlas� do� Ambiente,� tendo3se� verificado� que� os� solos� presentes� na� área� do� projecto,� para� as� duas�

alternativas,�são�os�Cambissolos�Húmicos�e�os�Cambissolos�Dístricos,�tratando3se,�de�um�modo�geral,�de�

solos� de� evolução� intermédia� entre� os� solos� incipientes� e� os� solos� maduros.� São� solos� com� texturas�

variáveis�entre�média�e�fina.�

No�que�se�refere�à�afectação�de�capacidades�de�uso�dos�solos,�embora�com�pequenas�diferenças�entre�as�

duas�alternativas,�a�Alternativa�B�interferirá�com�solos�de�maior�aptidão�agrícola,�enquanto�o�corredor�da�

Alternativa�A�tem�uma�maior�afectação�de�classes�adequadas�para�o�uso�florestal.�
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No�que�respeita�à�ocupação�do�solo�na�área�do�projecto,� foram� identificadas�as�seguintes� tipologias�de�

uso:� áreas� sociais,� espaços� canal,� áreas� agrícolas,� áreas� florestais� de� protecção,� áreas� florestais� de�

produção,�vegetação�ripícola,�pastagens,�matos,�afloramentos�rochosos�e�charcas/albufeiras.�

Áreas�Sociais:�

� No� que� se� refere� a� zonas� habitacionais,� destacam3se� as� povoações� de� Figueiró� da�Granja,� na�

Alternativa�B�e�de�Vila�Boa�do�Mondego,�na�Alternativa�A.�

Espaços�Canal:�

� Correspondem� a� infra3estruturas� rodoviárias� e� ferroviárias� atravessadas� pelos� corredores� em�

estudo,�destacando3se�as�travessias�da�A25,�da�A23�e�do�IP2,�em�ambas�as�alternativas.�

Áreas�Agrícolas:�

� Culturas�Temporárias�de�Regadio:�pouco�frequentes�na�área�em�estudo;�

� Culturas�Temporárias�de�Sequeiro:�nas�zonas�de�vale�dos�cursos�de�água�atravessados�e�a�meia�

encosta;�

� Vinha:�presente�por�toda�a�área�de�projecto,�corresponde,�na�sua�maioria,�a�pequenas�culturas�

para�consumo�particular�e�não�a�grandes�explorações�intensivas;�

� Olival:�presente�nas�duas�alternativas�e�mais�abundante�na�Alternativa�B;�

� Pomar:� com� ocupação� reduzida,� destaca3se,� no� entanto,� para� a� Alternativa� A,� uma� zona� de�

produção�intensiva�na�freguesia�de�Forno�Telheiro.��

Área�Florestal�de�Protecção:�

� Pinheiro3Manso:�pontualmente,�em�alguns�locais�da�Alternativa�A�e�do�Troço�Comum;�

� Montado:�sobretudo�no�final�dos�corredores�de�ambas�as�alternativas;�

� Souto:�destaca3se�uma�situação�pontual�na�Alternativa�A;�

� Carvalhal:�principalmente�no�final�dos�corredores�em�estudo.�Destaca3se�uma�situação�pontual�na�

Alternativa�B.��

Área�Florestal�de�Produção:�

� Pinheiro3Bravo:�mais� abundante�no� início� dos� traçados� em� estudo,� quer� no� troço� comum�quer�

nas�duas�alternativas;�

� Eucalipto:�presente,�essencialmente,�no�início�dos�corredores�em�estudo;�

� Outras�(Acácia�e�Cipreste):�A�primeira�apresenta�uma�ocorrência�pontual�na�área�de�estudo�e�o�

segundo�principalmente�na�Alternativa�B.��

Vegetação�Ripícola:�

� Presente�em�todos�os�cursos�de�água�atravessados�por�ambos�os�corredores.�

Pastagem:�

� Destacam3se�alguns�locais,�nomeadamente�na�Alternativa�B.�

Matos:�

� Constitui�a�classe�de�ocupação�mais�abundante,�sobretudo�nas�zonas�mais�altas�e�de�cumeada.�

Afloramentos�Rochosos:�
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� Presentes�nos�dois�corredores,�com�predominância�nalguns�locais�de�ambas�as�alternativas.�

Charcas/Albufeiras:�

� Correspondem� a� lagos� artificiais� criados� para� apoio� a� áreas� agrícolas,� representados� nas� duas�

alternativas.�

É�na�fase�de�construção�que�ocorrem�os�principais�impactes�sobre�os�solos,�decorrentes�da�implantação�

física� do� projecto,� sendo,� no� entanto,� pouco� significativos,�mas� de�magnitude�moderada,� por� força� da�

extensão�da�afectação.�

A�construção�do�estaleiro�e�das�estações�de�junção�e�seccionamento,�face�à�reduzida�área�que�ocupam,�

têm�um�impacte�pouco�significativo�e�de�magnitude�reduzida,�temporário�para�o�estaleiro�e�permanente�

para�as�estações.�

As� unidades� pedológicas� abrangidas� pelas� duas� alternativas� são� as� mesmas,� afectando� sobretudo� os�

cambissolos� húmicos.� A� destruição� dos� solos� será� maior� na� Alternativa� B� (mais� extensa)� do� que� na�

Alternativa�A.�

Quanto�à�construção�do�estaleiro�e�das�estações,�como�estas�infra3estruturas�terão�a�mesma�dimensão�e�

serão�em�igual�número,�qualquer�que�seja�a�alternativa,�não�há�diferenciação�entre�as�duas�soluções.�

Por�outro�lado,�a�Alternativa�B�terá�um�maior�desenvolvimento�sobre�solos�afectos�à�RAN,�em�comparação�

com�a�Alternativa�A,�sendo,�por�isso,�menos�favorável�neste�aspecto.�

Fazendo� a� avaliação� comparativa� das� alternativas,� em� termos� globais,� a� Alternativa� A� é� pouco� mais�

favorável�face�à�alternativa�B�que�é�considerada�como�menos�favorável.�

Ao�nível�dos� impactes�cumulativos�das�duas�alternativas,� resultantes�da�conjugação�deste�projecto�com�

outro(s)�projecto(s),�os�mesmos�são�classificados�de�negativos,�de�magnitude�reduzida,�directos,�certos,�

permanentes,� imediatos,� locais� e� irreversíveis,� mas� pouco� significativos,� em� virtude� de� afectarem� uma�

área�reduzida,�com�carácter�pontual�e�muito�localizado.�

Em�termos�de�uso�dos�solos,�os� impactes� identificados�serão�maioritariamente�negativos,�de�magnitude�

moderada,� directos,� certos,� temporários� ou� permanentes,� imediatos,� regionais,� reversíveis/irreversíveis,�

pouco�significativos�a�significativos.�

As�áreas�de�pinheiro3bravo�afectadas�são�superiores�na�Alternativa�B,�assim�como�as�áreas�de�carvalhal�e�

olival.�Em�contrapartida,�as�áreas�de�pomar�têm�uma�maior�afectação�na�Alternativa�A.�Por�sua�vez,�as�

áreas�de�pastagem�apresentam�maior�afectação�na�Alternativa�B�do�que�na�Alternativa�A,�enquanto�as�

áreas�de�sequeiro�e�de�regadio�apresentam�maior�afectação�na�Alternativa�A.�

Do� exposto,� considera3se� que� a� Alternativa� A� é� um� pouco�mais� favorável� que� a� Alternativa� B,� menos�

favorável.���

Quanto�à�construção�do�estaleiro�e�das�estações,�como�estas�infra3estruturas�terão�a�mesma�dimensão�e�

serão�em�igual�número,�qualquer�que�seja�a�alternativa,�não�há�diferenciação�entre�as�duas�soluções,�em�

termos�de�impactes�no�uso�dos�solos.�

Em� suma,� a� Alternativa� B� apresenta3se� como� a� alternativa�menos� favorável,� sobretudo� por� apresentar�

maior� abundância� de� zonas� florestais� que� irão� ficar� condicionadas� durante� toda� a� fase� de� exploração.�
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Acresce�que,�nesta�alternativa,�será�maior�a�afectação�das�áreas�de�pastagem�e�de�terrenos�com�potencial�

agrícola,�na�fase�de�construção.�

No�que�respeita�aos�impactes�cumulativos�das�duas�alternativas,�resultantes�da�conjugação�deste�projecto�

com� outro(s)� projecto(s),� os� mesmos� são� classificados� de� negativos,� de� magnitude� moderada,�

permanentes,� regionais,� irreversíveis�e� significativos,�em�virtude�de� incidirem�sobre�a� perda�de�espaços�

florestais�de�produção�e�de�protecção,�olival�e�pomar.�Para�as�restantes�classes�de�ocupação�dos�solos,�

estes�impactes�serão�pouco�significativos,�por�serem�recuperáveis,�na�fase�de�exploração.�

Na�fase�de�exploração,�os� impactes�expectáveis�referem3se�às�operações�de�manutenção�e�representam�

um� impacte� menor� que� na� fase� anterior,� classificados� de� magnitude� reduzida,� pouco� significativos� e�

associados�ao�condicionamento�do�uso�dos�solos,�sendo�idênticos�para�as�duas�alternativas,�pelo�que�não�

existe�diferenciação�entre�ambas.�

Ao�nível�do�uso�dos�solos,�os�impactes�mais�relevantes�respeitam�à�afectação�directa�de�áreas�de�pinheiro3

bravo,�enquanto�as�outras�classes�de�uso�afectadas�correspondem�a�áreas�com�impactes�minimizáveis�e�

compensáveis�pelas�medidas�de�minimização�propostas.�

Recursos�hídricos�e�qualidade�da�água�

O�presente�projecto�localiza3se�na�bacia�hidrográfica�do�Douro�e�do�Mondego.�

� Recursos�hídricos�superficiais�

A�alternativa�A�atravessa�17�linhas�de�água�da�bacia�hidrográfica�do�Mondego�e�6�linhas�de�água�na�bacia�

hidrográfica�do�Douro.�A�alternativa�B�atravessa�16�linhas�de�água�da�bacia�hidrográfica�do�Mondego�e�7�

linhas�de�água�na�bacia�hidrográfica�do�Douro.��

Nas�bacias�hidrográficas,�o�escoamento�superficial�é�fortemente�influenciado�pela�variabilidade�espacial�e�

temporal� das� variáveis� climáticas,� sobretudo� da� precipitação.� Assim,� verifica3se� a� existência� de� dois�

períodos�distintos�de�escoamento:�o�período�seco�de�Maio�a�Outubro,�e�o�período�húmido�de�Novembro�a�

Abril.�A�máxima�precipitação�ocorre�em�Dezembro�e�o�máximo�escoamento�em�Fevereiro.��

Relativamente� às� condições�climáticas� que� influenciam�os� recursos�hídricos,�nas�Alternativas�A�e�B,� são�

idênticas,�uma�vez�que�as�suas�localizações�se�encontram�na�mesma�área�de�influência.�

Relativamente�à�qualidade�da�água�superficial�da�zona�de� implantação�do�projecto,�o�EIA�considerou�os�

resultados�das�estações�da�rede�de�qualidade�da�água�do�INAG,�mais�próximas�dessa�área.�De�um�modo�

geral,�constata3se�que,�na�zona�em�estudo,�a�qualidade�da�água�superficial�é�razoável�C.�

O�EIA�prevê�que�os�atravessamentos�dos�cursos�de�água�sejam�tratados�de�modo�diferenciado,�em�função�

da�sua� largura�e/ou�caudal,�como�sejam�as� ribeiras�e�outras� linhas�de�água�de�ocorrência�sazonal�e�os�

grandes�cursos�de�água,�como�rios,�lagos,�lagoas,�albufeiras�e�estuários.�

Os� atravessamentos� dos� pequenos� cursos� de� água� serão� efectuados� por� vala� aberta.� Se� necessário,� o�

caudal� destas� LA� será� desviado� por�meio� de� diques� e/ou� ensecadeiras,� ou� outro�método� a� definir� em�

função� do� volume� de� água� transportado.� As� condições� naturais� do� terreno� serão� repostas� após� a�

conclusão�dos�trabalhos.�
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Os� atravessamentos� de� grandes� cursos� de� água� são� definidos� em� função� das� suas� características,�

nomeadamente� o� comprimento� das� travessias,� perfil� do� leito� e� das�margens,� caracterização� dos� solos,�

caudal�e�outros�condicionalismos.�

Nestes�atravessamentos�pode�recorrer3se�a�técnicas�construtivas�por�céu�aberto�(passagem�única�ou�por�

troços)�ou�perfuração�(horizontal�e�horizontal�dirigida).�

A�técnica�de�céu�aberto�basicamente�consta�de�uma�vala�aberta�no�leito�da�linha�de�água,�onde�se�coloca�

a�tubagem.�

Quando�as�circunstâncias�não�permitem�o�desvio�das�águas,�são�utilizadas�as�técnicas�de�perfuração,�de�

que�se�destaca�a�perfuração�horizontal�dirigida�(HDD).�Esta�técnica�permite�perfurações�de�mais�de�1�km�

de�comprimento,�sem�afectar�a�superfície�do�troço�atravessado.�Esta�técnica�é�aplicável�a�formações�com�

materiais�facilmente�escaváveis�e�à�maior�parte�das�rochas.�

Os� atravessamentos� serão� efectuados� a� céu� aberto,� à� excepção� do� rio� Mondego,� ao� PK� 18+150� da�

alternativa� A,� numa� extensão� de� cerca� de� 900� m.� Este� atravessamento� será� executado� a� uma�

profundidade�de�cerca�de�15�m�(abaixo)�do� leito�do�rio,�pela� técnica�de�HDD,�de�modo�a�não� interferir�

com�a�projectada�albufeira�da�barragem�de�Girabolhos.�Nas�restantes�linhas�de�água,�os�atravessamentos�

têm�a�geratriz�superior�da�tubagem�a�cerca�de�1,5�m�abaixo�do�respectivo�leito.�

Nas�zonas�de�atravessamento,�a�restituição�do�leito�será�feita�com�calhau�rolado�na�parte�inferior�e�blocos�

de� pedra� na� parte� superior,� até� ao� nível� do� leito.� A� restituição� das�margens� será� feita� com� blocos� de�

pedra.�

A�construção�de�gasodutos�enterrados,�em�leitos�fluviais,�pode�ser�feita�a�céu�aberto�e�por�perfuração.�As�

técnicas� a� céu� aberto,� se� efectuadas� quando� o� leito� estiver� seco� (no� caso� de� linhas� de� água� com�

escoamento�sazonal)�não�terão�impactes�negativos�no�regime�hidrológico.�

Este�método�é�o�mais�apropriado�ao� local�em�estudo,�dadas�as�características�da�maioria�das� linhas�de�

água�atravessadas�pelo�gasoduto.�A�maioria�destas�linhas�de�água�estão�secas�no�Verão,�ou�tem�caudais�

muito�reduzidos,�tendo�os�maiores�caudais�nos�meses�chuvosos.�Se�os�trabalhos�decorrerem�nos�meses�

de�Inverno,�o�método�a�céu�aberto�poderá�ter�consequenciais�negativas�na�qualidade�da�água,�para�além�

do�causado�pelo�desvio�ou�interrupção�da�linha�de�água,�embora�que�temporário.�Deste�modo,�prevê3se�

que�estes�trabalhos�ocorram�no�período�seco�(Maio�a�Setembro).�

No�atravessamento�de�grandes� linhas�de�água,�zonas�húmidas�sensíveis�(do�ponto�de�vista�ecológico)�e�

quando�não�for�possível�desviar�as�águas�para�metade�do�leito,�são�utilizadas�as�técnicas�de�perfuração.�

Na�fase�de�construção�os� impactes�no�meio�hídrico�estão�essencialmente�relacionados�com�as�seguintes�

operações:�

� Limpeza�do�terreno�e�remoção�da�vegetação�das�margens;�

� Desmatação�das�áreas�para�implantação�de�estaleiros�e�áreas�de�depósitos;�

� Abertura�de�acessos�ao�longo�das�margens;�

� Obstrução�e/ou�desvio�de�linhas�de�água;�

� Escavação�nos�leitos�e�margens;�

� Deposição�da�tubagem�no�leito�das�linhas�de�água;�
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� Criação�de�aterros�e�consequente�alteração�do�perfil�do�leito�como�resultado�do�preenchimento�

da�vala�aberta;�

� Descarga�para�as�linhas�de�água�dos�líquidos�utilizados�nos�ensaios�hidrostáticos.�

Assim,�as�alterações�provocadas�no�transporte�e�acumulação�de�sedimentos�devidas�a�movimentação�de�

terras� e� fenómenos� erosivos,� terão� um� impacte� negativo,� local,� reversível,� pouco� significativo� e� de�

magnitude�reduzida.�A�criação�de�obstáculos�temporários�ao�escoamento,�devidos�a�intervenções�no�leito�

das� linhas� de� água,� produzirão� um� impacte� negativo,� local,� reversível,� significativo� e� de� magnitude�

moderada.� Os� atravessamentos� terão� um� impacte� negativo,� local,� reversível,� pouco� significativo� e� de�

magnitude� reduzida.� A� contaminação� das� linhas� de� água� por� sólidos� suspensos� e� substâncias� tóxicas�

absorvidas�e� resultantes�do�arraste�de�material�particulado�durante�a�construção,�produzirá�um� impacte�

negativo,�local,�reversível,�pouco�significativo�e�de�magnitude�reduzida.�

Na�fase�de�exploração,�o�EIA�refere�que�será�realizada�a�completa�reposição�das�características�originais�

das� linhas� de� água� atravessadas� e� suas�margens,� após� a� conclusão� das� obras,� considerando� que� não�

ocorrerão�quaisquer�impactes�negativos�significativos,�excepto�em�situações�consideradas�extraordinárias�

e�que�estarão�relacionadas�com�eventuais�problemas�de�ruptura�da�tubagem.�

� Recursos�hídricos�subterrâneos�

A�região�é�caracterizada,�na�generalidade,�por�aquíferos�livres,�porosos,�descontínuos�e�em�geral,�de�baixa�

produtividade.�Existem�também�aquíferos�do�tipo�fissurado�mais�profundos.�Não�foram�reconhecidos�nas�

áreas�do�traçado�em�análise�aquíferos�com�produtividade�elevada,�ocorrendo�localmente�apenas�algumas�

nascentes,�minas,�poços�e�poços�com�drenos�furos�de�baixo�caudal.�Contudo,�foram�reconhecidas�áreas�

com�potencial�em�águas�minerais�naturais�ao�longo�do�traçado,�designado�de�“Alternativa�B”.�

Relativamente�à�qualidade�da�água�subterrânea�da�zona�de�implantação�do�projecto,�o�EIA�considera�os�

resultados�das�estações�mais�próximas,�obtidos�a�partir�do�Sistema�Nacional�de�Informação�de�Recursos�

Hídricos� (SNIR)� do� INAG.� As� estações� consideradas� foram:� 192/C25� (Guarda),� 190/2� (Mangualde),�

191/C23� (Fornos� de� Algodres)� e� 191/C24� (Celorico� da� Beira).� Dum� modo� geral,� constata3se� que� a�

qualidade�da�água�subterrânea�da�zona�em�estudo�é�razoável.�

De� um� modo� geral,� os� impactes� ambientais� susceptíveis� de� ocorrer� sobre� os� recursos� hídricos�

subterrâneos�acontecem�essencialmente�na�fase�de�construção�e�devem3se�ao�seguinte:�

� Alterações�na� infiltração�e�disponibilidade�de�águas�subterrâneas�ao�nível�do�solo�em�resultado�

das�actividades�da�obra.�Este�impacte�é�negativo,�directo,�provável,�local,�temporário�e�reversível.�

A�magnitude�é�reduzida�e�o�impacte�pouco�significativo;�

� Afectação�da�permeabilidade�devido�ao�efeito�de�compactação�provocado�pela�compactação�dos�

locais� onde� serão� implantadas� as� estações.� O� impacte� é� negativo,� directo,� certo,� local,�

permanente�e�irreversível.�A�magnitude�é�reduzida�e�o�impacte�pouco�significativo;�

� Contaminação� dos� aquíferos� com� poluentes� químicos� resultantes� de� derrames� acidentais� nos�

estaleiros,� frentes�de�obra�e�ao� longo�dos�acessos.�Este� impacte�é�considerado�como�negativo,�

directo,� provável,� temporário,� imediato,� local,� reversível� e� de� magnitude� reduzida� e� pouco�

significativo.�

Conclui3se�que�as�duas�alternativas�são�semelhantes,�em�termos�de�impactes,�mesmo�quando�se�introduz�

o�critério�número�de�captações�/�reservatórios�afectados�directamente�pelo�traçado,�porque,�apesar�de�ter�
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sido�identificado�no�EIA�a�afectação�directa�de�um�reservatório�situado�ao�PK�47+200�da�alternativa�A,�a�

uma� distância� de� 10� m,� após� se� ter� procedido� a� novo� levantamento� de� campo� mais� detalhado,� para�

resposta�ao�pedido�de�elementos�formulado�pela�CA,�concluiu3se�que�este�se�encontra�a�35�m�do�traçado�

previsto�para�o�gasoduto.�

Neste�sentido,� segundo�o�EIA,� respeita3se�a�distância�mínima�de� interdição�de�proceder�a�edificações�à�

volta�de�reservatórios�da�rede�de�abastecimento�público�de�água,�num�raio�de�30�m�definido,�no�PDM�de�

Celorico�da�Beira.�

Na�fase�de�exploração,�permanecem�os�efeitos�da�compactação�do�terreno�nas�áreas�de�implantação�das�

estações,�bem�como�os�efeitos�de�drenagem�permanente�dos�afluxos�de�águas�subterrâneas�por�meio�dos�

órgãos� de� drenagem� interna� colocados,� contudo� estes� impactes� serão� de�magnitude� reduzida� e� pouco�

significativos.�

Relativamente� aos� impactes� cumulativos� foram� considerados� os� projectos,� em� curso� ou� previstos,�

barragem� de� Girabolhos,� IP2� e� IC7.� O� EIA� considera� que� os� impactes� cumulativos� decorrentes� da�

implantação� dos� projectos� acima� referidos� e� do� gasoduto� são� de� magnitude� reduzida� e� pouco�

significativos.�

� Qualidade�da�Água�

Os� principais� impactes� na� fase� de� construção� resultam� da� movimentação� de� terras� e� consequente�

mobilização�de�sedimentos�para�o�meio�hídrico,�por�acção�do�vento�ou�por�escorrência�da�água�da�chuva,�

prevendo3se�um�aumento�da�concentração�de�Sólidos�Suspensos�Totais�(SST)�nas�linhas�de�água.�

Os�principais� efeitos� negativos� resultantes� das� escorrências� para� as� linhas� de� água� com�o� consequente�

aumento�da�matéria�em�suspensão�prendem3se�com�os�seguintes�aspectos:�

� Diminuição� da� produtividade� primária� resultante� da� diminuição� de� entrada� de� luz� no� meio�

aquático,�em�consequência�dos�problemas�de�turbidez;�

� Aumento� do� consumo� de� oxigénio� devido� à� degradação� da� matéria� orgânica� em� suspensão,�

originando� baixas� concentrações� de� oxigénio� dissolvido,� o� que,� em� situações� críticas,� pode�

originar�alterações�no�ecossistema�aquático�local.�

Para�a�fase�de�exploração�não�são�esperados�impactes�ambientais�negativos.�

Ao� nível� de� comparação� de� alternativas,� entende3se� que� apesar� de� ambas� as� alternativas� não�

apresentarem� diferenças� significativas� em� termos� de� águas� subterrâneas� e� qualidade� de� água,� a�

Alternativa�A�é�ligeiramente�mais�vantajosa�que�a�Alternativa�B.�

Nas�águas�superficiais�encontram3se�algumas�diferenças,�anteriormente�referidas,�que�levam�a�considerar�

a�alternativa�A�igualmente�como�a�mais�favorável.�

Ambiente�sonoro�

A� caracterização� dos� níveis� sonoros� da� situação� actual,� nos� corredores� do� gasoduto� em� estudo,� foi�

realizada�com�base�em�medições�de�ruído�ambiente,�em�posições�que�o�estudo�considera�representativas�

dos�edifícios�com�ocupação�sensível�potencialmente�mais�afectados�pelo�projecto.�
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As� medições� foram� efectuadas� nos� dias� 3� e� 18� de� Maio� de� 2010,� junto� a� 20� receptores� sensíveis� (9�

receptores�no�corredor�da�Alternativa�A,�9�receptores�no�corredor�da�Alternativa�B�e�2�receptores�no�troço�

comum�das�Alternativas).�

Tendo� em� conta� as� medições� efectuadas,� os� valores� de� Lden� na� situação� actual� variam� entre� 40,8� e�

67,6�dB(A),�enquanto�para�o�indicador�Ln�situam3se�entre�32,1�e�58,1�dB(A).�

Para�averiguar�o�cumprimento�dos�valores�limite�legais,�o�estudo�indica�que�os�municípios�afectados�pelo�

projecto� ainda� não� procederam� à� classificação� de� zonas�mistas� e� sensíveis,� pelo� que� são� aplicáveis� os�

valores�limite�de�Lden�≤�63�dB(A)�e�Ln�≤�53�dB(A),�de�acordo�com�o�estabelecido�no�nº.�3,�do�Artigo�11º,�

do�Regulamento�Geral�do�Ruído�(RGR).�

De�acordo�com�os�valores�medidos,�verifica3se�que�actualmente�são�cumpridos�os�valores�limite�legais�na�

generalidade�dos�receptores�considerados,�à�excepção�do�receptor�B07�(incumprimento�dos�valores�limite�

de�Lden�e�Ln)�e�dos�receptores�A08�e�B09�(incumprimento�do�valor�limite�de�Ln).�No�caso�dos�receptores�

em�incumprimento,�o�estudo�indica�que�os�níveis�sonoros�resultam�essencialmente�do�tráfego�rodoviário�

(da� EN102� no� caso� do� receptor� B07;� da� EN16� e� A23� no� caso� do� receptor� A07;� da� EN530� no� caso� do�

receptor�B09).�

No�entanto,�é�de�referir�que�as�medições�efectuadas,�ao�incluírem�fontes�de�ruído�espúrias�(por�exemplo,�

as� medições� do� ponto� A09� incluíram� foguetes,� trabalhos� agrícolas� e� sinos),� indiciam� fragilidades� que�

colocam�em�causa�a�representatividade�dos�valores�obtidos�para�períodos�de�longa�duração�(1�ano),�como�

seria�necessário.�

O�estudo�tece�algumas�considerações�gerais�sobre�a�evolução�da�situação�actual�sem�projecto,�referindo�

que�esta�depende�essencialmente�do�tráfego�nas�vias�existentes.�Admite�um�crescimento�do�tráfego�actual�

da�ordem�de�50%�a�100%�nos�próximos�20�anos�(evolução�média� típica�no� território�nacional�para�um�

período�de�cerca�de�20�anos),�pelo�que�prevê�o�agravamento�dos�níveis�sonoros�actuais�na�ordem�dos�

+2/+3�dB(A)�na�proximidade�das�vias�de�tráfego�existentes.�

Nos� locais� mais� afastados� das� vias� de� tráfego,� o� estudo� considera� que� as� condições� acústicas� serão�

semelhantes� às� actuais,� pelo� que� considera� um� agravamento� dos� níveis� sonoros� actuais� na� ordem�dos�

0/+1�dB(A)�para�um�período�de�20�anos.�

A� análise� de� impactes� na� fase� de� construção� foi� realizada� de� forma� qualitativa.� O� estudo� indicou� as�

principais�fontes�de�ruído�nesta�fase,�nomeadamente,�as�actividades�gerais�de�construção�civil�(utilização�

de�máquinas�e�equipamentos�ruidosos�e�a�possibilidade�de�uso�de�explosivos),�as�operações�nos�estaleiros�

e� a� circulação� de� veículos� pesados.� Apresentou� ainda,� a� título� indicativo,� os� níveis� sonoros� médios� a�

diversas�distâncias�de�equipamentos�de�construção�civil.�

Das� actividades� gerais� de� construção� civil,� o� estudo� destaca� a� abertura� de� valas� para� a� colocação� do�

gasoduto� (com� cerca� de� 1�m� de� profundidade� e� até� 1,10�m� de� largura),� actividades� essas� que� não� se�

afiguram�particularmente� ruidosas.�O�eventual� recurso�a�explosivos�para�desmonte�da�rocha,�apesar�de�

provocar� níveis� instantâneos� elevados� de� ruído,� ocorrerá� de� forma� pontual� e� limitada� no� tempo� e� no�

espaço,�pelo�que�será�um�ruído�esporádico.�Assim,�o�estudo�não�prevê�afectações�significativas,�referindo�

ainda� que� não� prevê� que� estas� operações� ocorram� próximo� de� áreas� habitadas� em� qualquer� uma� das�

alternativas.�
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Relativamente�à�circulação�de�veículos�pesados,�o�estudo�indica�que�deverá�ser�apresentado�um�plano�de�

acessos� que� evite� o� atravessamento� de� áreas� urbanas� ou� de� zonas� de�maior� densidade� de� habitações�

pelos� veículos� afectos� à� obra.� Indica� ainda�que�os�principais� eixos� rodoviários� da� região� atravessam�as�

povoações�de�Vila�Boa�do�Mondego,�Velosa�e�Lameiras�no�caso�da�Alternativa�A�e�atravessam�a�localidade�

de�Figueiró�da�Granja�no�caso�da�Alternativa�B.�

Em�termos�de� funcionamento�das�áreas�de�estaleiro�e� face�à� tipologia�das�actividades�a�desenvolver,�o�

estudo�considera�que�não�devem�ocorrer�impactes�negativos�associados.�

Face�ao�exposto,�o�estudo�considera�que�os�impactes�na�fase�de�construção�para�ambas�as�Alternativas�(A�

e� B)� serão� negativos,� temporários,� pouco� significativos� e� de� magnitude� reduzida,� à� excepção� dos�

desmontes�de�fogo,�que�podem�provocar�impactes�negativos,�temporários,�significativos�e�de�magnitude�

moderada.�

Tendo�em�conta�que�o�gasoduto� ficará�enterrado�no�solo�a�uma�profundidade�de�0,8�m�ou�superior,�o�

estudo�considera�que�na�fase�de�funcionamento�não�haverá�emissão�de�ruído�para�o�exterior.�

Em� relação� ao� funcionamento� das� estações� de� redução� de� pressão,� o� estudo� considera� que� este� é�

normalmente�pouco�ruidoso�(indicado�valores�típicos�de�LAeq�<�50�dB(A)�na�periferia�das�estações),�pelo�

que�não�prevê�a�ocorrência�de�impactes.�

De� referir� que� o� estudo� considera� negligenciável� a� circulação� de� veículos� associados� às� operações� de�

manutenção�e�limpezas�das�servidões,�a�ocorrer�durante�a�fase�de�exploração�de�forma�muito�pontual.�

Assim,�o�estudo�considera�que�na�fase�de�exploração�não�são�expectáveis�impactes�no�ambiente�sonoro.�

De�modo�geral,�os�impactes�no�ambiente�sonoro�são�semelhantes�em�ambas�as�alternativas.�No�entanto,�

o�estudo�considera�que�os� impactes� serão� ligeiramente� superiores�na�Alternativa�B�dada�a�presença�de�

receptores�mais�próximos�e�o�recurso�a�desmonte�com�explosivos�em�maior�extensão�(de�acordo�com�o�

substrato� geológico).� Consequentemente,� a� Alternativa� A� é� ligeiramente� mais� favorável� do� que� a�

Alternativa�B.�

Ecologia�

Ambas�as�alternativas�apresentam�efeitos�nos�valores�ecológicos,�quer�na�fase�de�construção�quer�na�fase�

de�exploração�(em�função�da�área�de�servidão),�sendo�que�estes�valores�compreendem�a�vegetação�(flora�

e�habitats)�e�a�fauna.��

No�EIA�destacam3se�as�zonas�húmidas�associadas�às�linhas�de�água,�a�vegetação�associada�a�muros,�vias,�

linhas�de�água�e�orla�de�bosque,�realçando�também�a�sua�importância�como�áreas�de�alimentação,�refúgio�

e�reprodução�para�muitas�espécies�de�fauna.�

O�estudo�identifica�os�diversos�habitats�existentes�ao�longo�dos�traçados,�nos�quais�se�pode�destacar,�em�

especial�pela�sua�distribuição�regional,�os�Azinhais�(habitat�9340�segundo�o�disposto�nos�anexos�do�DL�nº.�

140/99�alterado�pelo�DL�nº.�49/05�de�24�de�Fevereiro�(transposição�das�Directivas�Aves�e�Habitats)),�os�

Carvalhais�(habitat�9230),�os�Sobreirais�(habitat�9330),�as�Florestas�aluviais�(habitat�91EO),�as�Charnecas�

oromediterrâneas�endémicas� (habitat�4090),�as�Pradarias�com�Molinia� (habitat�6410)�e�as�Comunidades�

rupícolas�(habitats�8220�e�8230).�
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A� generalidade� destes� habitats� ocupa� uma� reduzida� área� na� zona� de� implantação� do� projecto,�

apresentando3se� em� muitos� casos� degradados� ou� em� fase� de� recuperação� (normalmente,� após� a�

passagem�de�incêndios),�com�excepção�das�Florestas�aluviais�(habitat�91EO).�

Na�flora,�é�assinalada�a�presença�de�diversas�espécies�com�estatuto�de�protecção�nas�quais�se�destacam�a�

Centaurea�hermenii�subs�hermenii�(assinalada�na�zona�da�alternativa�B)�e�a�espécie�Narcissus�scarbelus�

Henr.�(assinalada�no�EIA�a�Norte�da�Alternativa�A).�

Quanto�à�fauna�referenciada�como�potencial�para�a�área�em�estudo�salienta3se,�ao�nível�dos�anfíbios,�a�

Salamandra� lusitânica,� ao� nível� dos� répteis� o� Lagarto� de� água� e� o� Cágado� mediterrâneo,� ao� nível� da�

avifauna� o� Milhafre� real,� a� Águia� caçadeira,� o� Falcão� abelheiro� e� a� Ógea� e,� por� fim,� ao� nível� dos�

mamíferos,�as�diversas�espécies�de�Quirópteros,�o�Lobo�e�a�Toupeira�de�Água.��

No�que�diz�respeito�à�flora�e�à�vegetação,�o�EIA�teve�em�conta�as�intervenções�inerentes�ao�projecto,�o�

tipo,�valor�e�área�dos�habitats�afectados.��

Para�este�aspecto,�foi�efectuada�a�contabilização�da�área�afectada�pelos�diversos�tipos�de�habitats,�vários�

dos� quais� não� constam� nos� anexos� do� DL� nº.� 140/99� alterado� pelo� Decreto3lei� n.º� 49/05,� de� 24� de�

Fevereiro�(transposição�das�Directivas�Aves�e�Habitats),�pelo�que�a�sua�importância�é�mais�reduzida.�

Foi�efectuada�a�caracterização�dos�parâmetros�de�avaliação�de�impactes�para�os�diferentes�habitats,�não�

tendo� no� entanto� a� avaliação� tido� em� conta� a� importância� regional� dos�mesmos,� a� reversibilidade� em�

função�do�contexto�regional�e�a�sucessão�de�espécies�causada�pela�perturbação�introduzida,�o�que�conduz�

a�que�o�impacte�do�ramal�do�gasoduto�seja�na�generalidade�dos�casos,�inclusive�em�muitos�dos�habitats�

de�carácter�arbustivo�ou�herbáceo,�irreversível.�

Os� impactes� na� fase� de� construção,� como� referido� no� EIA,� abrangem� vários� aspectos,� como� sejam� a�

construção�do�estaleiro�de�obras,�das�estações,�do�traçado�do�gasoduto�e�a�movimentação�de�máquinas.�

Os� impactes�na� fase�de�construção�sobre�a� fauna� irão� fazer� sentir3se�na�perda�de�habitat� (derivada�do�

corte� da� vegetação)� e� na� perda� de� conectividade.� Irão� também�existir� algumas� perturbações� causadas�

pela�construção�do�gasoduto�ao�nível�do�atravessamento�das�linhas�de�água,�o�que�poderá�afectar�quer�o�

grupo�dos�peixes�quer�o�dos�anfíbios.�

De�forma�geral,�o�EIA�considera�que�os�impactes�causados�pelo�estaleiro,�movimentação�das�máquinas�e�

estações�como�moderados�e�pouco�significativos�porém,�a�implantação�do�gasoduto,�provocará�impactes�

significativos� no� caso� da� comunidade� dos� anfíbios,� sendo� que� este� impacte� com� o� tempo� tenderá� a�

desaparecer.��

É�de�notar�ainda�que�o�EIA�não�assinala�os�impactes�que�a�alteração�do�coberto�vegetal,�pela�implantação�

do�gasoduto,�irá�provocar�sobre�a�avifauna�e�os�mamíferos.��

O� EIA� refere� que� os� impactes� sobre� a� vegetação� e� a� flora,� na� fase� de� construção,� irão� decorrer� da�

supressão�da�vegetação�ao�longo�da�faixa�de�servidão�que�irá�existir�no�traçado�do�gasoduto.�Esta�faixa�

implica�diversas�condicionantes,�entre�as�quais�a�imposição�de�numa�largura�de�10�m�não�poderem�existir�

espécies� arbóreas,� o� que� abrange� diversos� habitats� como� sejam� os� Carvalhais,� Azinhais,� Florestas� de�

Amieiros,�entre�outros.�



Parecer�da�Comissão�de�Avaliação�

Avaliação�de�Impacte�Ambiental�n.º�2286�

Gasoduto�Mangualde�–�Celorico�3�Guarda� � �
�1�

Além�deste�facto,�a�implantação�das�tubagens�do�gasoduto�irá�afectar�irreversivelmente�as�comunidades�

rupícolas� (habitats� 8220� e� 8230),� existentes� nos� afloramentos� rochosos� que� irão� ser� destruídos� pela�

abertura�da�vala.�

Enquanto� no� caso� dos� habitats� florestais� são� afectados� entre� 5,43� e� 6,01� ha� (Alternativa� A� e� B,�

respectivamente),�no�caso�das�comunidades�rupícolas�são�afectados�13,71�ou�22,91�ha�(Alternativa�A�e�B,�

respectivamente).�

Com� base� nos� dados� anteriores,� o� EIA� indica� que� os� impactes� esperados� sobre� a� vegetação� pela�

implantação�do�gasoduto�são�obviamente�negativos�(destruição/alteração�da�vegetação�que�constitui�os�

habitats),�moderados� e�pouco�significativos� (em� função�que�muitos�dos�habitats�podem�vir�a� recuperar�

nas�fases�posteriores).�

Os�impactes�esperados�para�a�fase�de�exploração�derivam�da�manutenção�da�faixa�de�servidão,�impedindo�

a�normal�sucessão�ecológica,�sendo�negativos,�de�magnitude�reduzida�e�pouco�significativo�em�função�da�

área�dos�habitats�florestais�identificada.�

Segundo� o� EIA,� os� impactes� esperados� sobre� a� fauna� também� derivam� da� implantação� do� gasoduto,�

nomeadamente�pela�destruição�do�habitat�ou�derivados�da�perturbação� induzida�pela�movimentação�de�

máquinas.� Estes� impactes� são� considerados� negativos,� de�magnitude�moderada� e� pouco� significativos,�

pois�não�ocorrem�alterações�de�habitats�e/ou�mosaicos�de�habitats�que�conduzam�ao�desaparecimento�de�

espécies�na�região,�para�além�de�que�os�impactes�são�muito�localizados�e�a�maior�parte�dos�habitats�irá�

recuperar�ao�longo�da�fase�de�exploração.�

Quanto�à� flora,� é� de� realçar� a� importância�que�alguns�habitats�e�espécies�assumem�em� função�da� sua�

raridade/expressão�a�nível�nacional�ou�regional�e�a�importância�que�lhes�é�concedida�pelo�seu�estatuto�de�

protecção�(inclusão�nas�listas�anexas�ao�DL�nº.�140/99,�alterado�pelo�DL�nº.�49/05,�de�24�de�Fevereiro�ou�

livros�vermelhos,�entre�outros).�

Devido� a� estes� factos,� habitats� como� as� Florestas� Aluviais� 3� 91EO,� as� comunidades� rupícolas� –� 8220� e�

8230,�os�Azinhais�–�9340�e�os�Sobreirais�–�9330�e� espécies� como�a�Centaurea�hermenii� subs�hermenii�

(assinalada�na�zona�da�Alternativa�B)�e�o�Narcissus�scarbelus�Henr.�(assinalado�para�a�zona�da�Alternativa�

A)�assumem�uma�grande�importância.�

Uma�análise�da�cartografia�de�habitats�permite�identificar�diversos�locais�onde�os�habitats�anteriormente�

referidos�se�localizam�(considerando�o�centro�da�faixa�de�400�m�considerada�no�EIA).��

Assim,�o�habitat�9340�ocorre�na�Alternativa�A,�entre�os�km�18.8�a�20.0,�sendo�que�devido�ao�número�de�

árvores� existentes� (reduzido)� e� densidade,� se� torna� possível� minimizar� o� corte� dos� exemplares� desta�

espécie�e,�consequentemente,�a�afectação�do�habitat.�Neste�sentido,�considera3se�que�a�afectação�é�de�

magnitude�moderada�e�pouco�significativa.�

O�habitat�9330�–�Sobreirais�é�atingido�parcialmente�pelo�traçado�do�gasoduto,�existindo�no�entanto�vários�

exemplares� e� pequenos� bosquetes� ao� longo� do� traçado� não� identificados� no� EIA,� como� seja� o� núcleo�

observado�aquando�da�visita�de�campo�(km�47.4�na�Alternativa�A).�Tendo�em�conta�a�importância�regional�

deste� habitat� (e� espécie)� e� o� seu� estatuto� de� protecção� legal,� considera3se� que� a� afectação� será� de�

magnitude�moderada�e�significativa.�
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As�comunidades�rupícolas�aparecem�em�vários�locais�das�duas�alternativas,�sendo�que�os�exemplos�mais�

representativos�e�extensos�ocorrem�entre�os�km�16.8�a�18.8,�25.8�a�31.0�e�45.1�a�45.8�da�Alternativa�A�e�

entre�os�km�20.1�a�22.3,�30.5�a�44.0,�34.9�a�35.9�e�14.8�a�18.8�da�Alternativa�B.�O�impacte�sobre�este�

habitat,�devido�à�irreversibilidade,�é�moderado�e�significativo.�

As�Florestas�aluviais,�habitat�91EO,�considerado�prioritário�segundo�o�DL�nº.�140/99,�alterado�pelo�DL�nº.�

49/05,�de�24�de�Fevereiro,�ocorre�em�diversos�pontos�do�traçado�de�ambas�as�alternativas.��

A�passagem�do�Rio�Mondego�ao�km�41.8�da�Alternativa�A�é�apenas�um�exemplo.�Considerando�que�em�

muitos� casos� este� habitat� se� reduz� a� apenas� uma� linha� de� árvores,� o� impacte� sobre� este� habitat� será�

moderado�e�pouco�significativo.�

Quanto�às�espécies�florísticas,�a�presença�de�Centaurea�hermenii�subs�hermenii�e�sua�afectação,�espécie�

que�ocorre�em�terrenos�incultos,�incluída�nos�anexos�B3II�e�B3IV�do�DL�nº.�140/99,�alterado�pelo�DL�nº.�

49/05,�de�24�de�Fevereiro,�derivará�da�sua�destruição�pela�implantação�da�tubagem�do�gasoduto,�sendo�

que�o�conhecimento�sobre�esta�espécie�é�reduzido,�não�se�podendo�avaliar�a�magnitude�e�significância.��

A�espécie�Narcissus�scarbelus�Henr.,� também�presente�nos�mesmos�anexos,�ao�contrário�do�referido�no�

EIA,� ocorre� em�duas�manchas� entre� os� km� 24.5� a� 30.5� e� 15.5� a� 18.0� da� Alternativa� A� (Projecto� LIFE�

"Plano�Nacional�de�Conservação�da�Flora�em�Perigo�1ª�Fase”).�

Das�medidas�de�gestão�propostas�para�esta�espécie,�entre�outras,�consta�a� interdição�de�exploração�de�

pedra�nos�locais�mais�relevantes,�sendo�que�as�duas�manchas�constituem�o�limite�Nordeste�de�distribuição�

conhecida�da�espécie.�Considera3se,�assim,�que�o�impacte�é�moderado/elevado�e�significativo.�

No� âmbito� da� fauna,� merecem� considerações� o� grupo� de� anfíbios� e� o� lobo,� quer� pelo� valor�

conservacionista�quer�pelos�possíveis�impactes�causados�pelo�gasoduto.�

Esta�espécie�encontra3se�“em�perigo”�sendo�que�a�sul�do�Douro�se�encontra,�segundo�alguns�autores,�em�

perigo�de�extinção.�Segundo�os�dados�do�ICNB�e�o�conhecimento�pessoal,�existe�uma�alcateia�que�ocorre�

numa�área�que�abrange�a�parte�Norte�do�concelho�de�Celorico�da�Beira�e,�poderá�existir�uma�outra,�na�

zona�que�abrange�a�parte�Norte�do�concelho�da�Guarda.�

Estes�dados�são�ligeiramente�diferentes�dos�citados�no�EIA�e�encontram3se�fundamentados�inclusive�pela�

avaliação�dos�prejuízos� causados�pelo�Lobo�e,� como� tal,� confirmados.�Estes� impactes� consideram3se�de�

magnitude�moderada�e�pouco�significativos/significativos.�

O�grupo�dos�anfíbios,�que�se�encontra�dependente�das�condições�existentes�nos�cursos�de�água,�também�

será� afectado� porquanto� o� projecto� implicará� o� atravessamento� de� muitas� linhas� de� água.� Assim,�

considera3se� que,� dos� diversos� grupos� faunísticos,� este� será� o� que� sofrerá� um� maior� impacte,� sendo�

moderado�e�significativo.�

Assim,� globalmente,� os� impactes� sobre� a� flora,� vegetação� e� fauna,� na� fase� de� exploração,� podem�

considerar3se�reduzidos�e�pouco�significativos,�tal�como�explicitado�no�EIA.�

Em� termos� de� comparação� de� alternativas,� dos� dados� constantes� no� EIA� e� da� observação� do� terreno,�

verifica3se�que�na�Alternativa�A,�a�afectação�dos�habitats�91EO�e�9340�é�superior,�contudo�inferior�no�caso�

dos�habitats�8220,�e�8230,�sendo�a�diferença�expressiva�no�caso�dos�habitats�8220�e�8230�(comunidades�

rupícolas).�Refere3se�ainda�que�o�habitat�9330�–�Sobreirais,�poderá�ser�ligeiramente�afectado�no�caso�da�

Alternativa�A.��
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Relativamente� à� área� de� distribuição� do� lobo,� tal� como� o� EIA� refere,� a� zona� de� incidência� do� lobo�

encontra3se� essencialmente� a� Norte� do� traçado� da� Alternativa� B,� nomeadamente� nos� concelhos� de�

Trancoso,� Celorico� da� Beira� e� da� Guarda.� Encontrando3se� o� traçado� da� Alternativa� A�mais� próximo� da�

actual� A25,� o� possível� impacte� sobre� esta� espécie� será�menor,� considerando3se� assim� que� a� avaliação�

constante�no�EIA�é�correcta.�

Por� outro� lado,� na� afectação�de� zonas� florestais� e� zonas�de�matos�que� constituem�muitos� dos�habitats�

preferenciais� para�numerosas� espécies� faunísticas,� o� EIA� avalia� a�Alternativa�A� como� ligeiramente�mais�

favorável�que�a�Alternativa�B.�A�verdade�é�que�as�espécies� faunísticas�estão�em�especial�associadas�ao�

designado�efeito�de�orla�e,�em�muitos�casos,�não�propriamente�aos�habitats�(os�quais�têm�no�entanto�uma�

importância�como�zona�de�refúgio�e/ou�reprodução).��

Tendo�em�conta� as� espécies� identificadas�nos� trabalhos�de� campo�e� as� consideradas�potenciais� para� a�

área� de� estudo,� considera3se� que�não� faz� sentido�diferenciar� as� duas� alternativas� tendo�em�conta� este�

aspecto.�

A�diferenciação�entre�as�2�alternativas,�as�quais�em�termos�gerais� são�bastante�semelhantes,�coloca3se�

pela� afectação� causada� no� habitat� prioritário� 91EO� (Alternativa� B� é� ligeiramente� mais� favorável),� pela�

afectação� do� habitat� 8220� (comunidades� rupícolas)� (Alternativa� A� ligeiramente� mais� favorável),� pela�

possível�interferência�com�o�Lobo�(Alternativa�A�é�ligeiramente�mais�favorável)�e�pela�afectação�da�espécie�

Narcissus�scarbelus�Henr.,.�(Alternativa�B�mais�favorável).��

Assim,�no�que�diz� respeito�ao�presente� factor�ambiental,�não�é�possível�estabelecer�uma�distinção�clara�

entre�as�alternativas,�consideram3se�que�qualquer�uma�delas�pode�obter�aprovação.�

Deverá� ser� assegurado� o� cumprimento� das� medidas� de� minimização� previstas� no� EIA,� tal� como� a�

realização� dos� programas� de� estudo� e� de�monitorização� necessários� à� obtenção� de� um� referencial� que�

permita�avaliar,�com�um�menor�grau�de�incerteza,�as�perdas,�as�incidências�e�as�alterações�operadas�nos�

ecossistemas�locais�devidas�à�implementação�do�projecto.�Deverão�ainda�ser�previstas�medidas�efectivas�e�

adequadas�à�salvaguarda�da�espécie�Narcissus�scaberulus,�caso�se�verifique�a�sua�ocorrência�nas�áreas�a�

intervencionar�no�projecto�(Alternativa�A).�

Património�

A�metodologia�utilizada�para�a�caracterização�da�situação�de�referência�consistiu�na�pesquisa�bibliográfica�

e�documental�sobre�a�área�de�estudo,�na�análise�toponímica�e�na�prospecção�sistemática�ou�selectiva�das�

soluções�estudadas.�São�assinaladas�no�EIA�dificuldades�durante�a�prospecção�devido�ao�coberto�vegetal�

em�algumas�áreas�em�avaliação.�Considera3se�esta�metodologia�adequada�ao�tipo�de�projecto�e�à�fase�em�

que�este�foi�apresentado�em�sede�de�AIA.�

Da� aplicação� da� referida�metodologia� resultou� o� registo,� após� o� trabalho� de� campo,� de� 48� ocorrências�

patrimoniais,�das�quais�19�na�Alternativa�A�e�33�na�Alternativa�B.�

Foram�identificados�elementos�arquitectónicos�de�cariz�religioso�correspondentes�às�seguintes�ocorrências:�

29�(Capela�de�São�Sebastião),�32�(Capela�de�São�Silvestre),�35�(Igreja�do�Divino�Salvador),�37�Lameiras,�4�

(Alminhas),�43�(Baraçal),�3�(Alminha)�e�47�(Capela�de�João�Bragal�de�Baixo).�

Relativamente� aos� sítios� arqueológicos� foram� registados:� 1� (Tapada,� sepultura),� 2� (Laje,� sepultura),� 3�

(Lajinha,� sepultura),� 4� (Orca�dos� Padrões,� Dólmen),� 5� (Carvalha�Gorda,� sepultura),� 6� (Rechã,� vestígios�
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diversos),� 8� (Quinta� do� Ramalhal,� sepultura),� 10� (Quinta� da� Boca,� vestígios� diversos),� 11� (Trogal,�

sepultura),� 11� (Trogal,� bloco� pétreo),� 13� (Risado,� povoado� romano),� 14� (Risado� 2,� via),� 15� (Castelo,�

povoado�e�necrópole),�16�(Castelejo,�povoado�fortificado�da�Idade�do�Bronze),�17�(Espado�do�Pinhal�dos�

Meios,�achados�isolados�da�Idade�do�Bronze),�18�(Quinta�das�Provilgas,�povoado,�Calcolítico/Romano),�19�

(Quinta� das� Provilgas� 2,� vestígios� diversos� romanos),� 20� (Quinta� das� Provilgas� 3,� sepultura� medieval3

cristã),� 24� (Necrópole� de� Rasa� de� Infias,� medieval3cristã),� 25� (Quinta� da� Assentada,� povoado�

Neolítico/Calcolítico),� 31� (São� Silvestre� 2,� sepultura� medieval3cristã),� 33� (São� Silvestre,� necrópole�

medieval3cristã),�33a�(São�Silvestre,�necrópole�medieval3cristã),�34�(Torre�de�Figueiró�da�Granja,�vestígios�

diversos�romanos),�38�(Quinta�do�Pomar,�sepultura�medieval3cristã),�40�(Lameiras�6,�via),�42�(São�Gens�I,�

necrópole�medieval3cristã),� 44� (Castro� do� Picoto,� povoado),� 45� (Calçada� da�Rapoula,� via),� 46� (Ladeira,�

tesouro�romano).�

É�assinalada�a�existência�no�local�de�densa�vegetação,�facto�que�condicionou�a�observação�da�superfície,�

pelo� que� a� caracterização� de� algumas� zonas� foi� condicionada.� Essas� lacunas� de� conhecimento� devem�

necessariamente�ser�colmatadas�nas�fases�posteriores�de�avaliação.�

Relativamente�ao�Património�Classificado,�a�análise�do�EIA� focalizou3se�na�área�da�sua� implantação�em�

Figueiró�da�Granja,�dado�ser�nesta�localidade�que�se�encontra�o�único�imóvel�Classificado,�o�Pelourinho�de�

Figueiró�da�Granja,�IIP.�Contudo,�atendendo�ao�afastamento�do�traçado�do�projecto�do�bem�patrimonial,�o�

projecto�não�apresenta�grande�impacte�sobre�o�mesmo.��

Na�avaliação�de�impactes,�de�um�modo�geral,�a�implantação�do�projecto�implica�acções�durante�a�fase�de�

construção�que�poderão�ter�impactes�negativos�directos�ou�indirectos�sobre�as�ocorrências�localizadas�nos�

corredores� em� avaliação.� Tendo� em� conta� o� potencial� patrimonial� da� área� de� implantação� do� projecto,�

bem�como�as�lacunas�de�conhecimento�derivadas�das�condicionantes�ao�trabalho�de�campo,�é�possível�a�

afectação� de� ocorrências� patrimoniais� que� não� foram� relocalizadas� nesta� fase� da� avaliação,� durante� o�

trabalho�de�campo�e�/ou�de�outras�desconhecidas�até�ao�momento.�

A�implementação�neste�território�do�projecto�tem�assim�associados�impactes�negativos�durante�a�fase�de�

construção�decorrentes�das�acções�de�desmatação�e�decapagem�dos�solos�e�movimentações�de�terras.�

Para�a�análise�comparativa�de�alternativas,�o�EIA�procedeu�à�comparação�do�nº.�de�ocorrências�em�cada�

um�dos�traçados�face�à�natureza/magnitude�do�impacte�(directo/indirecto).�

A�Alternativa�A�tem�3�ocorrências�com�impactes�negativos�directos�(15,�Castelo,�povoado�e�necrópole;�39,�

Lameiras,�alminha;�44,�Castro�do�Picoto)�e�1�com�indirectos.��

A� Alternativa� B� tem� 4� ocorrências� com� impactes� directos� (18,� Quinta� das� Provilgas;� 19,� Quinta� das�

Provilgas�2;�22,�Quinta�do�Casaínho;�25,�Quinta�da�Assentada)�e�4�com�indirectos.�

Da�avaliação�efectuada,�conclui3se�no�EIA�que�a�Alternativa�A�é�a�menos�desfavorável�do�ponto�de�vista�

patrimonial� por� ter� menor� número� de� potenciais� impactes� (directos� e� indirectos),� o� que� se� afigura� à�

partida�correcto�com�as�ressalvas�anteriormente�mencionadas�relativas�às�lacunas�de�conhecimento�nesta�

fase�da�avaliação.�

�

�

�
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Sócio3economia�

A�análise�efectuada�no�EIA,�para�além�de�efectuar�o�enquadramento�regional,�abrangeu�as�componentes�

“Dinâmica�Demográfica”,�“Actividades�Económicas”,�“Infra3estruturas�e�Condições�Sociais”,�“Rede�Viária”�e�

“Povoamento�e�Sistema�Urbano”.�

Serão�afectadas�pelo�projecto�31�freguesias,�no�caso�do�corredor�da�Alternativa�A,�com�uma�extensão�de�

cerca�de�76�km,�e�29�freguesias,�no�caso�do�corredor�da�Alternativa�B,�com�uma�extensão�de�cerca�de�80�

km.�

Relativamente�à�dinâmica�demográfica,�em�2001,�os�concelhos�da�Guarda�e�de�Mangualde�são�os�mais�

populosos,�seguidos�pelos�de�Gouveia,�Celorico�da�Beira�e�Fornos�de�Algodres,�por�ordem�decrescente�de�

população.�

Mangualde�é�sede�de�um�município�com�220,72�km2�e�20�990�habitantes,�subdividido�em�18�freguesias.�

Situa3se�a�cerca�de�23�km�da�cidade�de�Viseu�e�integra3se�na�área�de�influência�e�dinâmica�urbana�desta�

cidade,�apresentando3se�como�um�pólo�de�emprego�para�os�concelhos�vizinhos,�por�via�da�sua�actividade�

industrial,�sobretudo�nos�sectores�têxtil�e�metalúrgico.�Apresenta,�não�obstante,�uma�taxa�de�crescimento�

natural� negativa,� verificando3se� um� envelhecimento� da� população,� representado� por� uma� menor�

percentagem�de�jovens,�face�às�faixas�etárias�dos�com�mais�de�65�anos.�

O�concelho�da�Guarda�tem�721,11�km2,�subdividido�em�55�freguesias.�A�população�residente�no�concelho,�

em� 2001,� regista� o� valor�mais� elevado� (43� 822),� face� aos� restantes� concelhos� da� área� de� estudo,� em�

consequência�da�sua�posição�como�sede�de�distrito.�

O� concelho� da� Guarda� registou,� na� década� de� 1991/2001,� um� incremento� populacional� de� 13,8%,�

correspondente�a�variações�positivas�da�população�residente,�nos�grupos�etários�dos�15324�anos,�nos�243

64�anos�e�nos�com�mais�de�65�anos.�No�entanto,�o�maior�incremento�populacional�registou3se�no�grupo�

dos�com�mais�de�65�anos.�A�taxa�de�crescimento�natural�denota�uma�variação�negativa,�que�exprime�o�

decréscimo�populacional�que�ocorre�nas�freguesias�de�cariz�rural.�

Celorico�da�Beira�localiza3se�a�23�km�da�Guarda.�É�sede�de�um�município�com�249,93�km2,�subdividido�em�

22�freguesias.�

O� concelho� possui� características� marcadamente� rurais,� com� uma� actividade� económica� centrada� na�

indústria�de�lacticínios�(produção�do�queijo�“serra�da�Estrela”),�e�na�ovinicultura.�

Embora�se�registe�uma�variação�positiva�dos�grupos�etários�acima�dos�15�anos,�com�um�predomínio�dos�

mais�idosos,�denota3se�um�forte�decréscimo�da�população�mais�jovem�(0314�anos),�que�tem�o�seu�reflexo�

numa�taxa�de�crescimento�natural�negativa.�

Gouveia�é�sede�de�um�município�com�302,49�km2,�subdividido�em�22�freguesias.�

Apresenta,�à�semelhança�da� tendência�observada,�em�traços�gerais,�ao�nível�da�sub3região�da�Serra�da�

Estrela,� uma� taxa� de� crescimento� natural� negativa,� o� que� evidencia� um� acentuado� envelhecimento� da�

população.�

Fornos�de�Algodres�é�sede�de�um�município�com�133,23�km2,�subdividido�em�16�freguesias.�

Caracteriza3se� pela� sua� ruralidade,� com� a� sua� principal� actividade� económica� centrada� na� produção� de�

queijo�da�Serra�da�Estrela,�associada�à�ovinicultura.�
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A� variação� populacional� segue� a� tendência� geral� verificada� nos� casos� anteriores,� com� decréscimos�

acentuados�nas�faixas�etárias�mais�jovens�e�uma�taxa�de�crescimento�natural�negativa.��

No� que� respeita� à� população� activa� residente� empregue� no� sector� primário,� destaca3se� o� concelho� de�

Celorico�da�Beira�seguido�pelo�de�Fornos�de�Algodres.�

No� sector� secundário,� o� concelho� de�Mangualde� é� o� que� emprega� a�maior� percentagem�da� população�

activa,�em�virtude�da�forte�presença,�neste�concelho,�de�unidades�industriais�com�alguma�diversificação.�

Neste� sector� de� actividade,� destaca3se,� ainda,� o� concelho� de� Gouveia,� embora� em� perda� de�

representatividade.�

Guarda�é,�por�sua�vez,�o�concelho�que�domina�no�sector�terciário,�para�o�que�contribui�bastante�o�facto�da�

cidade�da�Guarda�ser�sede�de�distrito.�

O�concelho�da�Guarda�é�o�que� regista�maior�acréscimo�da�população�activa,�na�década�de�1991/2001,�

seguido�pelos�de�Mangualde�e�de�Celorico�da�Beira.�

Em�relação�à� taxa�de�desemprego,�Fornos�de�Algodres�é�o�concelho�que�apresenta�valor�mais�elevado,�

seguido�pelo�de�Gouveia.�

No�que�diz�respeito�ao�consumo�de�gás�natural,�só�os�concelhos�da�Guarda�e�de�Mangualde�são�servidos,�

até� ao� momento,� por� infra3estruturas� de� canalização� de� gás� natural,� sendo� Mangualde� o� maior�

consumidor.��

No�que�se�refere�aos�consumos�de�energia�eléctrica,�é,�também,�o�concelho�de�Mangualde�que�apresenta�

valores�mais�elevados,�seguido�pelo�da�Guarda.�

Os�consumos,�em�cada�concelho�analisado,�correspondem�às�utilizações�inerentes�aos�principais�sectores�

de�actividade�económica.�

A�A25/IP5�(Aveiro�/Vilar�Formoso),�constitui�o�principal�eixo�de�comunicação�transversal,�quer�da�região�

centro�quer�da�área�de�estudo,�estabelecendo�a�ligação�entre�Mangualde�e�Guarda,�com�ligação�directa�a�

Celorico�da�Beira�e�a�Fornos�de�Algodres.�A�A25,�por� sua�vez,� intercepta� ligações�à�A1,�à�A24�e�à�A23�

(Guarda/Torres�Novas).�

Para�além�das�referidas,�a�rede�rodoviária�nacional�estrutura3se�de�acordo�com�as�ligações�aos�principais�

núcleos�urbanos:�

� EN234�(Mangualde/Nelas),�com�ligação�ao�IP3;�

� EN232,�que�permite�a�ligação�a�Gouveia�e�a�Manteigas�e�à�EN17,�esta�com�ligação�a�Celorico�da�

Beira�e�a�Oliveira�do�Hospital;�

� EN17�que�intercepta,�por�sua�vez,�a�EN339,�que�permite�ligação�a�Seia�e�à�Covilhã;�

� EN102�(Celorico�da�Beira/Trancoso/Vila�Nova�de�Foz�Côa),�que�comunica�com�a�EN16�(Celorico�

da�Beira/Fornos�de�Algodres);�

� EN18�(Guarda/Belmonte/Covilhã);�

� EN221�(Guarda/Pinhel/Miranda�do�Douro);�

� EN233�(Guarda/Sabugal/Penamacor).�

A�rede�ferroviária�(linhas�da�Beira�Alta�e�da�Beira�Baixa),�encontra3se,�sobretudo�esta�última,�em�deficiente�

estado�de�conservação.�A�cidade�da�Guarda�constitui�o�principal�ponto�multimodal�da�Beira�Interior,�onde�
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se�dá�o�cruzamento�daquelas�duas�vias.�A� linha�da�Beira�Alta�encontra3se�completamente�electrificada,�

permitindo�a�circulação�de�comboios�regionais,�nacionais�e�internacionais.�

Do�ponto�de�vista�das�áreas�urbanas,�destacam3se,�pela�sua�proximidade�aos�corredores�em�estudo,�os�

aglomerados�de�Figueiró�da�Granja,�Vila�Boa�do�Mondego,�Lameiras�e�Velosa.�

Durante�a� fase�de�construção,�os�principais� impactes�expectáveis�verificar3se3ão�ao�nível�do� incremento�

das� actividades� económicas� e� do� emprego,� que� se� consideram,� no� caso� do� emprego,� positivos,�

directos/indirectos,�certos,�temporários,�imediatos/a�médio�prazo,�locais,�irreversíveis,�pouco�significativos�

e� de� magnitude� reduzida� e,� quanto� às� actividades� económicas,� positivos,� directos,� certos/prováveis,�

temporários,�imediatos,�locais,�irreversíveis,�significativos�e�de�magnitude�moderada.�

Na� envolvente� próxima� do� projecto� e� devido� ao� normal� desenvolvimento� da� obra,� ocorrerão� impactes�

sobre� a� qualidade�de� vida�das�populações,� que� se� consideram�negativos,� directos,� certos,� temporários,�

imediatos,�locais,�reversíveis,�pouco�significativos�e�de�magnitude�reduzida�(Alternativa�A)�ou�significativos�

e�de�magnitude�moderada�(Alternativa�B).�

Os� impactes�durante�a� fase�de�exploração,�ao�nível�das�actividades�económicas�e�da�qualidade�de�vida�

associada�à�exploração�do�projecto,�serão�positivos,�directos,�prováveis/incertos,�temporários,�imediatos/a�

longo�prazo,� locais/internacionais,�reversíveis/irreversíveis,�de�magnitude�reduzida�e�pouco�significativos,�

por�via�das�operações�de�manutenção�necessárias�ao�funcionamento�do�gasoduto,�da�existência�física�do�

projecto�que�permite�a�emergência�de�novas�iniciativas�empresariais�ao�nível�da�concessão�de�serviços�e�a�

diversificação�da�oferta�no�âmbito�dos� recursos�energéticos�e�uma�maior�eficiência�e� segurança�no�seu�

transporte.�

Ao� nível� da� interferência� do� projecto� com� as� populações� e� povoações� locais,� a� necessidade� de�

manutenção,� inerente� a� todo�o�período�de�exploração,� induzirá� impactes�negativos,� directos,�prováveis,�

temporários,�imediatos,�locais,�reversíveis,�de�magnitude�reduzida�e�pouco�significativos.�

Fazendo�a�análise�comparativa�das�alternativas,�a�Alternativa�B�é�assumida�como�a�menos�favorável�face�à�

Alternativa�A�(mais�favorável),�dada�a�maior�área�de�espaço�urbano�e�urbanizável�afectada,�existente�na�

envolvente� da� área� de� intervenção� directa,� que,� no� caso� da� Alternativa� A,� é� de� 5,8� ha,� enquanto� na�

Alternativa�B�é�de�26,45�ha.�

No� respeitante� a� impactes� cumulativos� das� duas� alternativas,� resultantes� da� conjugação� deste� projecto�

com�outro(s)�projecto(s),�tais�como�os�futuros�IC7�e�IP2,�e�que�se�traduzem,�na�fase�de�construção,�em�

aumento�do� ruído,�da�poluição�atmosférica�e� do� tráfego,�os�mesmos�são�classificados�de�negativos,�de�

magnitude�reduzida,�mas�pouco�significativos,�em�virtude�de�afectarem�uma�área�reduzida,�com�carácter�

temporário�e�muito�localizado.�

São,� também,� expectáveis� impactes� cumulativos� positivos,� de� magnitude� reduzida/moderada� e� pouco�

significativos/significativos,�ao�nível�das�actividades�económicas�e�do�emprego.�

Ordenamento�do�território�

O� município� de� Mangualde� dispõe� de� PDM� –� Plano� Director� Municipal,� aprovado� pela� Resolução� de�

Conselho�de�Ministros�(RCM)�nº.�171/95,�publicado�em�Diário�da�República�nº.�288,�I�Série�–�B,�de�15/12.�

O�PDM�foi�objecto�de�alteração,�aprovada�pela�RCM�nº.�38/99,�publicada�em�Diário�da�República�nº.�104,�

I�Série�–�B,�de�5/5�de�1999�e,�posteriormente,�através�dos�Avisos�nº.�10268/2010�e�17773/2010.�
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� Carta�de�Ordenamento�

Troço�Comum�

De� acordo� com� os� elementos� apresentados,� o� designado� troço� comum� previsto� insere3se,�

fundamentalmente,� em� Espaço� Florestal,� atravessando,� em� valor� reduzido,� áreas� inseridas� em� Espaço�

Agrícola�(área�de�RAN�e�outros�solos�agrícolas).�

Alternativa�A�

A� solução� referente� à�Alternativa�A� atravessa� as� seguintes� classes� de� espaço:� Espaço� Florestal,� Espaço�

Agrícola�(RAN�e�outros�solos�agrícolas).�

Alternativa�B�

A� solução� referente� à�Alternativa�B� atravessa� as� seguintes� classes� de� espaço:� Espaço� Florestal,� Espaço�

Agrícola�(RAN�e�Outros�solos�agrícolas),�abrangendo,�também,�embora�em�menor�área,�Espaço�Urbano�–�

Zona�Residencial.�

Verifica3se� assim� que� na� Alternativa� A,� para� além� de� não� atravessar� o� Espaço� Urbano,� a� área� que�

intersecta�o�Espaço�Agrícola�é�menor.�

� Regulamento�do�PDM�

Tendo�em�conta�as�diferentes�classes�de�espaço�envolvidas,�Espaço�Florestal,�Espaço�Agrícola�e�Espaço�

Urbano,�a�que�se�referem,�designadamente,�os�artigos�39º,�37º�e�26º,�respectivamente,�verifica3se�não�

existir�qualquer�impedimento�à�execução�do�projecto�em�causa.�

Da�análise�ao�processo,�verifica3se�que�somente�a�Alternativa�A�atravessa�o�município�de�Gouveia,�numa�

extensão�aproximada�de�10,1�km.�

O�município�de�Gouveia�possui�PDM�aprovado�pela�RCM�nº.�108/95,�publicada�no�Diário�da�República,�I�

Série�–�B,�nº.�241,�de�18/10�de�1995.�

De�acordo�com�os�elementos�apresentados,�consultando�a�carta�de�ordenamento�em�vigor�e�conforme�as�

classes� de� espaço� definidas� pelo� Artigo� 57º,� do� Regulamento� do� PDM,� o� “corredor”� correspondente� à�

Alternativa�A�abrange�solos�classificados�como�“Espaços�Rurais”�integrando,�maioritariamente,�“Áreas�agro�

–� silvo� –�pastoris”� e,� de� forma�muito� residual,� “Áreas� agrícolas”� e� “Áreas�naturais� exteriores� à� área� do�

PNSE”.�Para�as�diversas�classes�de�espaço�onde�se�insere�a�pretensão,�o�Regulamento�do�PDM�não�impõe�

qualquer�restrição�à�execução�deste�tipo�de�infra3estruturas,�pelo�que�a�mesma,�relativamente�à�carta�de�

ordenamento,�não�apresenta�qualquer�incompatibilidade�com�o�PDM�em�vigor.�

Verifica3se� que� ambas� as� alternativas� atravessam� o� município� de� Fornos� de� Algodres,� numa� extensão�

aproximada�de�15,5�km�(Alternativa�B).�

O�município� de� Fornos�de�Algodres�possui� PDM,� aprovado�pela�RCM�nº.� 98/95,� publicada�no�Diário� da�

República,�I�Série�–�B,�nº.�232,�de�7/10�de�1995.�De�acordo�com�os�elementos�apresentados,�consultando�

a� carta� de� ordenamento� em� vigor� e� conforme� as� classes� de� espaço� definidas� pelo� Artigo� 22º� do�

Regulamento�do�PDM,�a�obra�a�construir�abrange�os�seguintes�tipos�de�solos:�

� Alternativa�A:�“Espaços�Rurais”,�integrando,�maioritariamente,�a�subcategoria�“Espaço�intercalar”�

e,�de�forma�residual,�“Espaço�agrícola�I”�e�“Espaço�agrícola�(RAN)�II”;�



Parecer�da�Comissão�de�Avaliação�

Avaliação�de�Impacte�Ambiental�n.º�2286�

Gasoduto�Mangualde�–�Celorico�3�Guarda� � �
�/�

� Alternativa� B:� “Espaços� Rurais”,� integrando� as� subcategorias� “Espaço� intercalar”,� “Espaço�

Florestal”,�“Espaço�agrícola�I”�e�“Espaço�agrícola�(RAN)�II”�e�ainda,�de�forma�residual,�espaços�

classificados�como�“Espaço�Urbano”�e�“Espaço�Urbanizável”.�

Para�os�solos�integrados�em�“Espaços�Rurais”�e�desde�que�não�se�encontrem�em�Rede�Ecológica�Nacional�

(REN)� ou� Rede� Agrícola� Nacional� (RAN),� o� nº.� 3,� do� Artigo� 35º,� do� Regulamento� do� PDM� permite� a�

execução�deste�tipo�de� infra3estruturas,�pelo�que�a�mesma,�relativamente�à�carta�de�ordenamento,�não�

apresenta�qualquer�incompatibilidade�com�o�PDM.�Na�situação�da�pretensão�coincidir�com�solos�integrados�

em� REN� ou� RAN,� como� é� o� presente� caso,� os� Artigos� 9º� e� 10º� remetem� para� a� observância� dos�

respectivos�regimes�jurídicos�relativamente�às�excepções�legais�que�permitem�a�utilização�daquele�tipo�de�

solos..�Para�os�solos� integrados�em�“Espaço�Urbano”�e�“Espaço�Urbanizável”,�os�Artigos�23º�e�seguintes�

do�Regulamento�do�PDM�não� impõem�qualquer� restrição�à�execução�deste� tipo�de� infra3estrutura,� pelo�

que�a�mesma,� relativamente� à� carta�de�ordenamento,�não�apresenta�qualquer� incompatibilidade�com�o�

PDM.�

Verifica3se� que� ambas� as� alternativas� atravessam� o� município� de� Celorico� da� Beira,� numa� extensão�

aproximada�de�17�km�(Alternativa�B).�

O� município� de� Celorico� da� Beira� possui� PDM,� aprovado� pela� RCM� nº.� 86/95,� publicada� no� Diário� da�

República,�I�Série�3�B,�nº.�209,�de�9/09�de�1995.�De�acordo�com�os�elementos�apresentados,�consultando�

a� carta� de� ordenamento� em� vigor� e� conforme� as� classes� de� espaço� definidas� pelo� Artigo� 24º,� do�

Regulamento�do�PDM,�a�obra�a�construir�abrange�os�seguintes�tipos�de�solos:�

� Alternativa�A:�“Espaços�Rurais”,�integrando�as�subcategorias�“Espaço�agrícola”,�“Espaço�agrícola�

(RAN)”�e� “Espaço�Florestal”,� “Espaço�natural”� e�ainda,�de� forma� residual,� espaços�classificados�

como�“Espaço�Urbano”;�

� Alternativa�B:�“Espaços�Rurais”,�integrando�as�subcategorias�“Espaço�agrícola”,�“Espaço�agrícola�

(RAN)”,� “Espaço�Florestal”�e� “Espaço�natural”� e�ainda,�de� forma� residual,� espaços�classificados�

como�“Espaço�Industrial”�e�“Espaço�Urbano”.�

Para�os� solos� integrados� em� “Espaços�Rurais”� e� “Espaços�Naturais”�e� desde�que�não�se�encontrem�em�

REN�ou�RAN,�os�nº.�2,�do�Artigo�44º�e�3�do�artigo�47º,�do�Regulamento�do�PDM,�permitem�a�execução�

deste�tipo�de�infra3estruturas,�pelo�que�a�mesma,�relativamente�à�carta�de�ordenamento,�não�apresenta�

qualquer�incompatibilidade�com�o�PDM.�Na�situação�da�pretensão�coincidir�com�solos�integrados�em�REN�

ou� RAN,� como� é� o� presente� caso,� os� Artigos� 10º� e� 11º� remetem� para� a� observância� dos� respectivos�

regimes�jurídicos�relativamente�às�excepções�legais�que�permitem�a�utilização�daquele�tipo�de�solos.�Para�

os�solos�integrados�em�“Espaço�Urbano”�e�“Espaço�Industrial”,�os�Artigos�23º�e�seguintes�e�o�Artigo�31º�

do�Regulamento�do�PDM�não� impõem�qualquer� restrição�à�execução�deste� tipo�de� infra3estrutura,� pelo�

que�a�mesma,� relativamente� à� carta�de�ordenamento,�não�apresenta�qualquer� incompatibilidade�com�o�

PDM.�

Verifica3se,� ainda,� que� ambas� as� Alternativas� atravessam� o� município� da� Guarda,� numa� extensão�

aproximada�de�23�km�(Alternativa�B).�

O�município�da�Guarda�possui�PDM,�aprovado�pela�RCM�nº.�55/94,�publicada�no�Diário�da�República,� I�

Série�–�B,�nº.�166,�de�20/07�de�1994.�De�acordo�com�os�elementos�apresentados,�consultando�a�carta�de�
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ordenamento�em�vigor�e�conforme�as�classes�de�espaço�definidas�pelo�Artigo�2º�do�Regulamento�do�PDM,�

a�obra�a�construir�abrange�os�seguintes�tipos�de�solos:�

� Alternativa�A:�“Área�Rural”�e�“Área�de�Salvaguarda�Estrita”,�sendo�esta�constituída�por�terrenos�

integrados�em�RAN�e�REN;��

� Alternativa�B:�“Área�Rural”�e�“Área�de�Salvaguarda�Estrita”,�sendo�esta�constituída�por�terrenos�

integrados�em�RAN�e�REN.��

Para� os� solos� integrados� em� “Área� Rural”,� o� Regulamento� do� PDM� não� impõe� qualquer� restrição� à�

execução�deste�tipo�de�infra3estruturas�nesta�classe�de�espaço,�pelo�que�a�mesma,�relativamente�à�carta�

de�ordenamento,�não�apresenta�qualquer�incompatibilidade�com�o�PDM.�

Para�os�solos�integrados�em�“Área�de�Salvaguarda�Estrita”,�nos�casos�coincidentes�com�solos�integrados�

em� RAN� ou� REN,� os� Artigos� 28º� e� 29º� do� Regulamento� do� PDM� remetem� para� a� observância� dos�

respectivos�regimes�jurídicos�relativamente�às�excepções�legais�que�permitem�a�utilização�daquele�tipo�de�

solos.��

� Reserva�Ecológica�Nacional�

Consultada�a�carta�da�REN�em�vigor,�do�município�de�Mangualde,�bem�como�o�Regulamento�do�PDM,�o�

Artigo�6º,�no�seu�ponto�1,�prevê� a�proibição�de�um�conjunto�de�acções.�Porém,�o�ponto�2�do� referido�

artigo,� exceptua� algumas� acções,� mediante� prévio� parecer� favorável� ou� autorização� prévia,� acções�

previstas�no�Artigo�4º�do�DL�nº.�93/90,�de�19�de�Março�(actualmente�DL�nº.�166/2008,�de�22�de�Agosto).�

A� intervenção� proposta,� tanto� no� que� respeita� ao� troço� comum� como� às� alternativas� A� e� B,� interfere,�

parcialmente,�com�solos�integrados�na�REN,�encontrando3se�inseridos�nos�ecossistemas�“Cursos�de�água�e�

respectivos�leitos�e�margens”,�“�Áreas�de�elevado�risco�de�erosão�hídrica�do�solo”�e�“Áreas�estratégicas�de�

protecção� e� recarga� de� aquíferos”,� sendo� de� notar� que� a� Alternativa� B,� neste� concelho,� obriga� a� uma�

maior�área�de�afectação.�

O�município� de� Gouveia� possui� Carta� da� REN,� aprovada� pela� RCM� nº.� 119/96,� publicada� no� Diário� da�

República�nº.�183,�I�Série�–�B,�de�8/08�de�1996,�a�qual�faz�parte�integrante�do�PDM.�

Conforme�referido�anteriormente,�somente�a�Alternativa�A�atravessa�o�município�de�Gouveia,�verificando3

se� que� o� “corredor”� interfere,� parcialmente,� com� solos� integrados� na� REN,� nomeadamente� com� solos�

abrangidos�pelos�ecossistemas�“Áreas�com�risco�de�erosão”,�“Áreas�de�infiltração�máxima”�e�“Cabeceiras�

de� linhas� de� água”,� cuja� classificação� foi� feita� ao� abrigo� do� DL� nº.� 93/90,� de� 19� de� Março.� No�

enquadramento�dado�pelo�actual�Regime�Jurídico�da�REN�(RJREN),�publicado�pelo�DL�nº.�166/2008,�de�22�

de�Agosto,�com�alterações�introduzidas�pela�Declaração�de�Rectificação�nº.�633B/2008,�de�21�de�Outubro,�

aqueles�ecossistemas�poderão�ser�classificados�como�“Áreas�de�elevado�risco�de�erosão�hídrica�do�solo”�e�

“Áreas�estratégicas�de�protecção�e�recarga�de�aquíferos”.��

O�município� de� Fornos� de� Algodres� possui� Carta� da� REN,� aprovada� pela� RCM� nº.� 91/96,� publicada� no�

Diário�da�República�nº.�140,�I�Série�–�B,�de�19/06�de�1996,�a�qual�faz�parte�integrante�do�PDM.�

De�acordo�com�os�elementos�apresentados,�verifica3se�a�seguinte�ocupação�de�solos�classificados�como�

REN:�

� Alternativa�A:�“Áreas�com�risco�de�erosão”,�“Áreas�de�infiltração�máxima”,�“Cabeceiras�de�linhas�

de� água� e� zonas� ameaçadas� pelas� cheias”,� “Ínsuas”� e� “Leitos� dos� cursos� de� água”,� cuja�
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classificação�foi�feita�ao�abrigo�do�DL�nº.�93/90,�de�19�de�Março.�No�enquadramento�dado�pelo�

actual� RJREN,� publicado� pelo�DL� nº.� 166/2008,� de� 22� de� Agosto,� com� alterações� introduzidas�

pela�Declaração�de�Rectificação�nº.�633B/2008,�de�21�de�Outubro,�aqueles�ecossistemas�poderão�

ser�classificados�como�“Áreas�de�elevado�risco�de�erosão�hídrica�do�solo”,�“Áreas�estratégicas�de�

protecção�e� recarga�de�aquíferos”,� “Cursos�de� águas�e� respectivos� leitos�e�margens”� e� “Zonas�

ameaçadas�pelas�cheias�e�pelo�mar”;�

� Alternativa�B:�“Áreas�com�risco�de�erosão”,�“Áreas�de�infiltração�máxima”,�“Cabeceiras�de�linhas�

de�água”�e�“Leitos�dos�cursos�de�água�e�zonas�ameaçadas�pelas�cheias”,�cuja�classificação� foi�

feita�ao�abrigo�do�DL�nº.�93/90,�de�19�de�Março.�No�enquadramento�dado�pelo�actual�RJREN,�

publicado�pelo�DL�nº.�166/2008,�de�22�de�Agosto,�com�alterações�introduzidas�pela�Declaração�

de�Rectificação�nº.�633B/2008,�de�21�de�Outubro,�aqueles�ecossistemas�poderão�ser�classificados�

como� “Áreas� de� elevado� risco� de� erosão� hídrica� do� solo”,� “Áreas� estratégicas� de� protecção� e�

recarga� de� aquíferos”,� “Cursos� de� águas� e� respectivos� leitos� e�margens”� e� “Zonas� ameaçadas�

pelas�cheias�e�pelo�mar”.�

O�município�de�Celorico�da�Beira�possui�Carta�da�REN,�aprovada�pela�RCM�nº.�79/96,�publicada�no�Diário�

da�República�n.º�125,�I�Série�–�B,�de�29/05�de�1996,�a�qual�faz�parte�integrante�do�PDM.�

De�acordo�com�os�elementos�apresentados,�verifica3se�a�seguinte�ocupação�de�solos�classificados�como�

REN:�

� Alternativa�A:�“Áreas�com�risco�de�erosão”,�“Áreas�de�infiltração�máxima”,�“Cabeceiras�de�linhas�

de� água”,� “Ínsuas”� e� “Leitos� dos� cursos� de� água� e� zonas� ameaçadas� pelas� cheias”,� cuja�

classificação�foi�feita�ao�abrigo�do�DL�nº.�93/90,�de�19�de�Março.�No�enquadramento�dado�pelo�

actual� RJREN,� publicado� pelo�DL� nº.� 166/2008,� de� 22� de� Agosto,� com� alterações� introduzidas�

pela�Declaração�de�Rectificação�nº.�633B/2008,�de�21�de�Outubro,�aqueles�ecossistemas�poderão�

ser�classificados�como�“Áreas�de�elevado�risco�de�erosão�hídrica�do�solo”,�“Áreas�estratégicas�de�

protecção�e� recarga�de�aquíferos”,� “Cursos�de� águas�e� respectivos� leitos�e�margens”� e� “Zonas�

ameaçadas�pelas�cheias�e�pelo�mar”;�

� Alternativa�B:�“Áreas�com�risco�de�erosão”,�“Áreas�de�infiltração�máxima”,�“Cabeceiras�de�linhas�

de�água”�e�“Leitos�dos�cursos�de�água�e�zonas�ameaçadas�pelas�cheias”,�cuja�classificação� foi�

feita�ao�abrigo�do�DL�nº.�93/90,�de�19�de�Março.�No�enquadramento�dado�pelo�actual�RJREN,�

publicado�pelo�DL�nº.�166/2008,�de�22�de�Agosto,�com�alterações�introduzidas�pela�Declaração�

de�Rectificação�nº.�633B/2008,�de�21�de�Outubro,�aqueles�ecossistemas�poderão�ser�classificados�

como� “Áreas� de� elevado� risco� de� erosão� hídrica� do� solo”,� “Áreas� estratégicas� de� protecção� e�

recarga� de� aquíferos”,� “Cursos� de� águas� e� respectivos� leitos� e�margens”� e� “Zonas� ameaçadas�

pelas�cheias�e�pelo�mar”.�

O�município�da�Guarda�possui�Carta�REN,�aprovada�pela�RCM�nº.�86/94,�publicada�no�Diário�da�República�

nº.�31,�I�Série�–�B,�de�7/02�de�1994,�a�qual�faz�parte�integrante�do�PDM.�

De�acordo�com�os�elementos�apresentados,�verifica3se�a�seguinte�ocupação�de�solos�classificados�como�

REN:�

� Alternativa�A:�“Áreas�de�infiltração�máxima”,�“Cabeceiras�de�linhas�de�água”�e�“Leitos�dos�cursos�

de�água�e�zonas�ameaçadas�pelas�cheias”,�cuja�classificação�foi�feita�ao�abrigo�do�DL�nº.�93/90,�

de�19�de�Março.�No�enquadramento�dado�pelo�actual�RJREN,�publicado�pelo�DL�nº.�166/2008,�de�
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22�de�Agosto,�com�alterações�introduzidas�pela�Declaração�de�Rectificação�nº.�633B/2008,�de�21�

de� Outubro,� aqueles� ecossistemas� poderão� ser� classificados� como� “Áreas� estratégicas� de�

protecção�e� recarga�de�aquíferos”,� “Cursos�de� águas�e� respectivos� leitos�e�margens”� e� “Zonas�

ameaçadas�pelas�cheias�e�pelo�mar”;�

� Alternativa�B:�“Albufeiras�e� faixas�de�protecção”,�“Áreas�de� infiltração�máxima”,� “Cabeceiras�de�

linhas�de�água”�e�“Leitos�dos�cursos�de�água�e�zonas�ameaçadas�pelas�cheias”,�cuja�classificação�

foi�feita�ao�abrigo�do�DL�nº.�93/90,�de�19�de�Março.�No�enquadramento�dado�pelo�actual�RJREN,�

publicado�pelo�DL�nº.�166/2008,�de�22�de�Agosto,�com�alterações�introduzidas�pela�Declaração�

de�Rectificação�nº.�633B/2008,�de�21�de�Outubro,�aqueles�ecossistemas�poderão�ser�classificados�

como� “Albufeiras,� bem� como� os� respectivos� leitos,� margens� e� faixas� de� protecção”,� “Áreas�

estratégicas� de� protecção� e� recarga� de� aquíferos”,� “Cursos� de� águas� e� respectivos� leitos� e�

margens”�e�“Zonas�ameaçadas�pelas�cheias�e�pelo�mar”.�

De�acordo�com�o�Artigo�20º�do�RJREN,�que�define�o� regime�de�ocupação�dos� solos� classificados�como�

REN,�verifica3se�que�existe�um�pequeno�troço�localizado�no�município�da�Guarda�em�solos�integrados�no�

ecossistema�“Albufeiras,�bem�como�os�respectivos�leitos,�margens�e�faixas�de�protecção”,�cuja�execução�

seria� interdita,� a�menos�que� a� obra� seja� reconhecida� como�acção�de� relevante� interesse�público� (RIP),�

como�dispõe�o�Artigo�21º�da� referida�disposição� legal.�Neste�contexto�e�dado�que�a� realização�da�obra�

está�sujeita�a�um�processo�de�AIA,�considera3se�que,�conforme�dispõe�o�nº.�3�do�mencionado�Artigo�21º,�

a�Declaração�de�Impacte�Ambiental�favorável�ou�condicionalmente�favorável�equivale�ao�reconhecimento�

do�interesse�público�da�acção,�condição�necessária�à�utilização�de�solos�integrados�na�REN.�

Nos�restantes�troços�do�gasoduto,�cujo�traçado�coincide�com�solos�classificados�como�REN,�localizados�nos�

ecossistemas�anteriormente� identificados�e�admitindo�o� seu�enquadramento�na�alínea�m)�do� item� II�do�

Anexo�II�do�RJREN,�a�sua�construção�constitui�uma�acção�enquadrável�nas�excepções�previstas�nos�nº.�2�

e� 3� do� Artigo� 20º� do�RJREN�e,� como� tal,� sujeita� a� autorização� da� CCDR�Centro,� desde� que� seja� dado�

cumprimento� aos� requisitos� relativos� à� acção� pretendida,� constantes� do� Anexo� I� da� Portaria� nº.�

1356/2008,�de�28�de�Novembro.�

Assim,�de� acordo�com�o�RJREN�e�dado�que,� conforme�o�disposto�no�nº.�7,�do�Artigo�24º,�a�pronúncia�

favorável�da�CCDR�Centro�no�âmbito�da�AIA�compreende�a�emissão�da�autorização�da�utilização�dos�solos�

de�REN,�importa,�nesta�fase,�referir�que�o�desenvolvimento�do�projecto�deverá�acautelar�e�minimizar�os�

impactes�que�o�mesmo�venha�a�ter�nas�áreas�integradas�em�REN.�Para�tanto�e�no�pressuposto�que�não�

existe�alternativa�de� localização�económica�e� tecnicamente�viável�do�gasoduto�em�áreas�não� integradas�

em�REN,�conforme�é�justificado�no�estudo,�a�execução�das�obras�deve�garantir�a�reposição�das�camadas�

de�solo�removidas.�

� Reserva�Agrícola�Nacional�

O�município�de�Mangualde�dispõe�de�carta�da�RAN,�a�qual�faz�parte�integrante�do�PDM�em�vigor.�

A� intervenção�proposta,� tanto� o� troço�comum�como�as� alternativas�A� e�B,� interfere,� parcialmente,� com�

solos�integrados�na�RAN.�

É�de�referir�que�a�Alternativa�B�aponta�para�uma�maior�área�de�intervenção�ligada�a�esta�condicionante.�
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Sobre�esta�matéria,�o�Regulamento�do�PDM�de�Mangualde,�de�acordo�com�o�ponto�2�do�Artigo�7º,�não�

prevê� a� interdição�da� instalação�deste� tipo�de� infra3estrutura,� estando,� porém,� sujeita� a� prévio� parecer�

favorável�da�Comissão�Regional�da�Reserva�Agrícola.�

O� município� de� Gouveia� possui� Carta� da� RAN,� a� qual� faz� parte� integrante� do� PDM,� em� vigor,� sendo�

indicadas�nos�Artigos�37º�e�38º,�do�respectivo�Regulamento,�as�condições�que�orientaram�a�delimitação�

da�RAN,�bem�como�as�condições�de�ocupação�dos�solos�abrangidos�por�esta�condicionante.�

O�município�de�Fornos�de�Algodres�possui�Carta�da�RAN,�a�qual�faz�parte�integrante�do�PDM,�em�vigor,�

sendo�indicadas�no�Artigo�10º�do�respectivo�Regulamento,�as�condições�que�orientaram�a�delimitação�da�

RAN,�bem�como�as�condições�de�ocupação�dos�solos�abrangidos�por�esta�condicionante.�

O�município� de� Celorico� da� Beira� possui� Carta� da� RAN,� a� qual� faz� parte� integrante� do� PDM,� em� vigor,�

sendo�indicadas�no�Artigo�11º�do�respectivo�Regulamento,�as�condições�que�orientaram�a�delimitação�da�

RAN,�bem�como�as�condições�de�ocupação�dos�solos�abrangidos�por�esta�condicionante.�

O� município� da� Guarda� possui� Carta� da� RAN,� a� qual� faz� parte� integrante� do� PDM,� em� vigor,� sendo�

indicadas�no�Artigo�28º,�do�respectivo�Regulamento,�as�condições�que�orientaram�a�delimitação�da�RAN,�

bem�como�as�condições�de�ocupação�dos�solos�abrangidos�por�esta�condicionante.��

Verifica3se�que�os�“corredores”�correspondentes�às�Alternativas�A�e�B�interferem,�parcialmente,�com�solos�

integrados�na�RAN.�

À�presente�data,�a� regulamentação�da�RAN� rege3se�pelo�disposto�no�Regime�Jurídico�da�RAN� (RJRAN),�

publicado�pelo�DL�nº.�73/2009,�de�31�de�Março.�Dado�que�a�intervenção�proposta�interfere�em�todos�os�

municípios�com�solos�integrados�na�RAN,�deverá�ser�salvaguardado�o�cumprimento�da�legislação�aplicável,�

devendo�o�requerente�adoptar�os�procedimentos�previstos�no�RJRAN.�

� Outras�Condicionantes�

O�município� de�Mangualde� dispõe� de� carta� de� condicionantes,� a� qual� faz� parte� integrante� do� PDM� em�

vigor.�

A� consulta� a� esta� carta� permite� verificar� que� a� área� de� intervenção� encontra3se� abrangida� pelas�

condicionantes�referentes�a:�Domínio�público�hídrico;�Linhas�eléctricas�(tensão�nominal�superior�a�60�KV);�

Estradas�Nacionais�(EN�234);�Estradas�municipais�e�caminhos�municipais;�Linha�ferroviária�da�Beira�Alta;�

Marcos�geodésicos.�

A� Alternativa� B,� para� além� de� estar� abrangida� pelas� condicionantes� /� servidões� associadas� ao� referido,�

está�também�abrangida�por�uma�outra�condicionante�referente�à�exploração�do�subsolo�que�diz�respeito�à�

“Área�de�protecção�e�pesquisa�de�minérios�uraníferos”.�

Face� às� condicionantes� observadas,� ligadas� ao� projecto,� deverá� ser� salvaguardado� o� cumprimento� da�

legislação�aplicável,�nomeadamente�no�que�diz�respeito�às�servidões�previstas,�associadas�a�cada�uma�das�

condicionantes.�

O�município�de�Gouveia�possui�Carta�de�Outras�Condicionantes,�a�qual�faz�parte�integrante�do�PDM,�em�

vigor.� A� Alternativa� A� atravessa� o� município� de� Gouveia,� verificando3se� que� o� “corredor”� se� encontra�

abrangido� pelas� seguintes� condicionantes� identificadas� no� Regulamento,� as� quais� foram� definidas� com�

base�na�legislação�indicada�no�respectivo�articulado:�“Servidões�do�domínio�público�hídrico”�(Artigo�24º),�
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“Servidões�da�rede�eléctrica�de�alta�e�muito�alta�tensão”�(art.�25º)�e�“Servidões�rodoviárias”�(Artigo�5º�e�

seguintes).��

O�município�de�Fornos�de�Algodres�possui�Carta�de�Outras�Condicionantes,�a�qual�faz�parte�integrante�do�

PDM� em� vigor.� De� acordo� com� os� elementos� apresentados,� verifica3se� que� os� “corredores”�

correspondentes� às� Alternativas� A� e� B� se� encontram� abrangidos� pelas� seguintes� condicionantes�

identificadas� no� Regulamento,� as� quais� foram� definidas� com� base� na� legislação� indicada� no� respectivo�

articulado:�

� Alternativa�A:�“Domínio�público�hídrico”�(Artigo�7º)�e�“Terrenos�percorridos�por�incêndios�(Artigo�

12º);�

� Alternativa� B:� “Domínio� público� hídrico”� (Artigo� 7º),� “Infra3estruturas� sanitárias”� (Artigo� 15º),�

“Imóveis� classificados� e� em� vias� de� classificação”� (Artigo� 13º)� e� “Terrenos� percorridos� por�

incêndios�(Artigo�12º).�

O�município�de�Celorico�da�Beira�possui�Carta�de�Outras�Condicionantes,�a�qual� faz�parte� integrante�do�

PDM� em� vigor.� De� acordo� com� os� elementos� apresentados,� verifica3se� que� os� “corredores”�

correspondentes� às� Alternativas� A� e� B� se� encontram� abrangidos� pelas� seguintes� condicionantes�

identificadas� no� Regulamento,� as� quais� foram� definidas� com� base� na� legislação� indicada� no� respectivo�

articulado:�

� Alternativas�A�/�B:�“Leitos,�margens�e�zonas�adjacentes”�(Artigo�7º),�“Infra3estruturas�sanitárias”�

(Artigo�16º),� “� Infra3estruturas�eléctricas”� (Artigo�17º)�e�”Infra3estruturas�viárias�e� ferroviárias”�

(Artigo�19º�e�seguintes).�

O�município�da�Guarda�possui�Carta�de�Outras�Condicionantes,�a�qual� faz�parte� integrante�do�PDM,�em�

vigor.� De� acordo� com� os� elementos� apresentados,� verifica3se� que� os� “corredores”� correspondentes� às�

Alternativas�A�e�B�se�encontram�abrangidos�pelas�seguintes�condicionantes�identificadas�no�Regulamento,�

as�quais�foram�definidas�com�base�na�legislação�indicada�no�respectivo�articulado�(Artigo�32º):�

� Alternativa� A:� “Domínio� público� hídrico”,� “Protecção� às� linhas� de� alta� tensão”,� “Protecção� às�

estradas� nacionais”,� “Protecção� aos� IP”,� “Protecção� ao� caminho3de3ferro”,� “Protecção� aos�

recursos�mineiros”�e�“Áreas�ardidas”;�

� Alternativa� B:� “Domínio� público� hídrico”,� “Protecção� às� linhas� de� alta� tensão”,� “Protecção� às�

estradas�nacionais”,�“Protecção�aos�IP”,�“Protecção�ao�caminho3de3ferro”�e�“Áreas�ardidas”.�

Para�cada�uma�dessas�servidões,�e� tendo�em�vista�a� futura�execução�da�obra,�deverão�ser� levadas�em�

consideração�as�disposições�legais�aplicáveis�actualmente�em�vigor.��

Fazendo�a�análise�comparativa�das�alternativas,�considera3se�que�tanto�a�Alternativa�A�como�a�Alternativa�

B� são� exequíveis,� desde� que� respeitada� toda� a� legislação� acima� identificada� e� cumpridos� todos� os�

procedimentos� nela� definidos,� sendo� que� a� Alternativa� A� se� poderá� assumir� como� ligeiramente� mais�

favorável,�face�à�menor�extensão�de�áreas�afectadas�e�acima�identificadas.�
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No�âmbito�do�pedido�de�parecer�a�entidades�externas,�foram�solicitados�contributos�à�Direcção3Geral�de�

Energia� e� Geologia� (DGEG),� Autoridade� Florestal� Nacional� (AFN),� Direcção3Geral� de� Agricultura� e�

Desenvolvimento� Rural� (DGADR),� Direcção�Regional� de� Agricultura� e� Pescas� do� Centro� (DRAP� Centro),�
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Rede�Eléctrica�Nacional� (REN),�Endesa�Generación�Portugal� (Endesa),�Autoridade�Nacional�da�Protecção�

Civil�(ANPC),�Direcção�Regional�de�Economia�do�Centro�(DRE�Centro),�Estradas�de�Portugal�(EP)�e�Rede�

Ferroviária�Nacional�(REFER).��

Os�contributos�recebidos�(incluídos�no�anexo�II)�foram�incorporados�ao�longo�deste�parecer,�destacando3

se�aqui,�no�entanto,�alguns�pontos� considerados� relevantes�e�não� referidos�noutra�parte�do�parecer�ou�

que�a�CA�considere�carecerem�de�esclarecimentos.�

Assim,�de�acordo�com�o�parecer�da�AFN,�é�proposta�a�adopção�de�um�percurso�misto�que�promova�o�que�

de� menos� prejudicial� cada� alternativa� encerra� em� si,� equacionando� uma� ligação� da� Alternativa� B� à�

Alternativa�A,�em�local�próximo�das�aldeias�de�Cortegada/Velosa,�concelho�de�Celorico�da�Beira.�

Relativamente�a�esta�questão,�a�CA�alerta�para�o�facto�do�presente�parecer�resultar�de�uma�apreciação�

dos� factores� ambientais� considerados�mais� relevantes� e� que� permitem� uma� tomada� de� decisão.� Neste�

sentido,� como� resultado� da� apreciação� global� da� CA,� será� adoptada� uma� Alternativa� de� traçado� em�

detrimento�de�outra.�

A�alteração�ao� traçado�proposta�pela�AFN� resulta�na�necessidade�de�sair� dos�corredores�de�400�m�em�

avaliação,� situação� que� poderá� implicar� a� ocorrência� de� impactes� ambientais� negativos� ainda� não�

identificados�nem�estudados.�

Evidencia3se,� no� entanto,� que� relativamente� às� afectações� apontadas� no� parecer� da� AFN,� as� mesmas�

foram�salvaguardadas�pela�CA�ao�longo�do�presente�parecer,�tendo�resultado�na�listagem�das�medidas�de�

minimização�e�planos�de�monitorização�definidos�no�Anexo�III.�

Por�outro�lado,�o�mesmo�parecer�refere�a�necessidade�de�atender�ao�seguinte:�

� Cumprimento�do�DL�nº.�169/2001,�de�25�de�Maio,� com�as�alterações� introduzidas�pelo�DL�nº.�

155/2004,�de�30�de�Junho,�relativo�à�presença�de�sobreiros�e�azinheiras;�

� Cumprimento� do� DL� nº.� 173/88,� de� 17� de� Maio� e� do� DL� nº.� 174/88,� de� 17� de� Maio,� que�

estabelece�a�obrigatoriedade�de�manifestar�o�corte�ou�arranque�de�árvores�(pinheiro�bravo�em�

áreas�superiores�a�2�ha�ou�de�eucalipto�em�áreas�superiores�a�1�ha);�

� Cumprimento�da�Portaria� nº.� 103/2006,� de�6�de� Fevereiro� relativo� ao� corte� de� resinosas� e� ao�

nemátodo�do�pinheiro;�

� Cumprimento�do�DL�nº.�327/90,�de�22�de�Outubro,�com�as�alterações�introduzidas�pela�Lei�nº.�

54/91,�de�8�de�Agosto,�DL�nº.�34/99,�de�5�de�Fevereiro�e�DL�nº.�55/2007,�de�12�de�Março,�que�

estabelece� proibições/condicionantes,� pelo� prazo� de� 10� anos,� nos� terrenos� com� povoamentos�

florestais�percorridos�por�incêndios;�

� Cumprimento� do� DL� nº.� 124/2006,� de� 28� de� Junho,� alterado� pelo� DL� nº.� 17/2009,� de� 14� de�

Janeiro� que� o� republica� e� relativo� a� medidas� e� acções� a� desenvolver� no� âmbito� do� Sistema�

Nacional� de� Defesa� da� Floresta� contra� Incêndios,� bem� como� as� disposições� estabelecidas� nos�

Planos�Municipais�de�Defesa�da�Floresta�Contra�Incêndios�dos�concelhos�abrangidos.�

O�mesmo�parecer�estabelece�ainda�as�seguintes�medidas�de�minimização:�

� Reduzir�ao�mínimo�indispensável�o�corte�de�arvoredo;�

� Escolher� os� locais� de� implantação� de� todas� as� infra3estruturas� de� apoio� à� obra,� de� modo� a�

preservar�as�áreas�com�ocupação�florestal;�
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� Definição� de� medidas� compensatórias� face� à� afectação� de� habitats� e� recursos� florestais� pela�

diminuição�da�área�florestal.�

O�parecer�da�DRAP�Centro�alerta�para�a�necessidade�de�solicitar�parecer�à�Entidade�Regional�da�RAN�do�

Centro�sobre�a�passagem�das�condutas�de�gás�em�áreas�de�RAN.�

Por�outro�lado,�refere�que�a�Alternativa�A�será�a�mais�favorável�desde�que�evitados�os�atravessamentos�

em�áreas�ocupadas�com�culturas�permanentes�de�vinha,�pomar�e�olival.�

Refira3se�que�as�situações�acima�referidas�foram�devidamente�salvaguardadas�na�apreciação�por�parte�das�

várias�entidades�com�competência�na�matéria�e�que�integram�a�CA.�

A�Endesa�alerta�para�a�construção�do�gasoduto�sob�o�rio�Mondego�na�Alternativa�A,�que�cruza�a�albufeira�

criada�pela�barragem�de�Girabolhos.�Assim,�neste�local,�o�parecer�refere�que�deverão�ser�tidos�em�conta�

algumas�questões�para�compatibilização�de�ambos�os�projectos.�

De�acordo�com�o�EIA,�dado�que�o�projecto�se�encontra�em�fase�de�projecto�base,�não�foram�efectuados�

estudos�detalhados�do� local,�os�quais�só�se�efectuarão�na� fase�de�projecto�de�execução.�Neste�sentido,�

para� a�alternativa�A� será�necessário�garantir�a� compatibilidade�com�o�Aproveitamento�Hidroeléctrico�de�

Girabolhos.�

A�EP�refere�que�as�intercepções�com�infra3estruturas�rodoviárias�da�sua�responsabilidade,�identificadas�no�

parecer�emitido,�carecem�da�sua�aprovação�dos�projectos�de�execução�e�da�autorização�para�a�realização�

das�intervenções�subsequentes.�

No� que� se� refere� às� pretensões� de� atravessamento� da� A23� e� da� A25,� as� quais� se� encontram�

concessionadas,�deverá�ser�solicitado�parecer�ao�Instituto�de�Infra3Estruturas�Rodoviárias,�IP.�

O�parecer� da�REFER� refere�que�o�projecto�do�gasoduto� irá� interferir� com�a� rede�de� caminho�de� ferro,�

nomeadamente� com� as� Linhas� da� Beira� Alta� e� da� Beira� Baixa,� pelo� que� deverão� ser� respeitadas� as�

questões�enunciadas�no�seu�parecer.�

Neste� sentido,� o� mesmo� parecer� refere� que� o� parecer� final� desta� entidade� ficará� dependente� da�

compatibilização�de�ambas�as�infra3estruturas.�

A� CA� refere� que� a� informação� incluída� nos� diversos� pareceres� externos� recebidos� será� devidamente�

contemplada� no� presente� parecer,� com� inclusão� das� condicionantes� e� das� medidas� de� minimização�

necessárias�para�assegurar�o�cumprimento�dos�vários�aspectos�a�salvaguardar.�

6 ��&�(�'���6.�
���

A�Consulta�Pública�decorreu�de�31�de�Agosto�a�4�de�Outubro�de�2010,�durante�25�dias�úteis.�

No�âmbito�da�consulta�pública�foram�recebidos�16�pareceres,�com�a�seguinte�proveniência:�

� Câmara�Municipal�de�Celorico�da�Beira;�

� Junta�de�Freguesia�de�Velosa�(Celorico�da�Beira);�

� Junta�de�Freguesia�de�Maçal�do�Chão�(Celorico�da�Beira);�

� Junta�de�Freguesia�de�Forno�Telheiro(Celorico�da�Beira);�

� Junta�de�Freguesia�de�São�Pedro�(Celorico�da�Beira);�

� Junta�de�Freguesia�de�Santiago�de�Cassurrães�(Mangualde);�

� Assembleia�de�Freguesia�de�Santiago�de�Cassurrães�(Mangualde);�
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� Junta�de�Freguesia�de�Moimenta�de�Maceira�Dão�(Mangualde);�

� Junta�de�Freguesia�de�Fornos�de�Algodres�(Fornos�de�Algodres);�

� Junta�de�Freguesia�de�Infias�(Fornos�de�Algodres);�

� Junta�de�Freguesia�de�Arcozelo�(Gouveia);�

� Câmara�Municipal�da�Guarda;�

� Junta�de�Freguesia�de�Avelãs�de�Ambom�(Guarda);�

� 3�particulares�(dois�de�Avelãs�de�Ambom�e�um�de�Açores).�

A� Câmara� Municipal� de� Celorico� da� Beira� solicita� que� seja� previsto� um� ponto� de� saída� do� Gasoduto3

Mangualde3Guarda� para� o� Parque� Industrial� A25,� junto� ao� Nó� Sul� de� Celorico� da� Beira,� conforme�

localização�apresentada�na�carta�enviada�em�anexo�ao�parecer.�

Relativamente�a�esta�questão,�deve3se�referir�que�o�fornecimento�concreto�a�clientes�finais�não�faz�parte�

da�matéria�concreta�em�apreciação,�pelo�que�não�se�deverá�sujeitar�uma�imposição�ao�projecto�de�pontos�

de�saída.�

A�Junta�de�Freguesia�de�Velosa�(Celorico�da�Beira)�alerta�para�o�seguinte:�

� Afectação�de�habitações;�

� Passagem�de�ribeira;�

� Corte�da�estrada�de�Açores�e�da�Amoreiras�do�Mondego;�

� Corte�do�caminho�do�vale�de�Lameiros�em�dois�pontos;�

� Limite�urbano�da�freguesia�

� Passagem�na�quinta�da�Ferradora,�onde�se�encontra�uma�casa.�

A� Junta� de� Freguesia� de� Maçal� do� Chão� (Celorico� da� Beira)� refere� que� só� a� Alternativa� B� afecta� a�

freguesia,�numa�extensão�reduzida.�

Considera,� ainda,� que� caso� seja� aquela� a� alternativa� escolhida,� será� necessário� verificar� quais� as�

incompatibilidades�nos�terrenos�privados.�

A�Junta�de�Freguesia�de�Forno�Telheiro�(Celorico�da�Beira)�manifesta3se�favoravelmente�ao�projecto.�

Solicita,�no�entanto,�que�sejam�mantidos�os�caminhos�ou�traçados�existentes.�

A�Junta�de�Freguesia�de�São�Pedro�(Celorico�da�Beira)�refere�que�foi�apresentada,�na�Junta�de�Freguesia,�

uma�sugestão�pela�Empresa�Constro3Celoricense,�a�qual�manifestou�disponibilidade�para,�no�caso�de�se�

optar�pela�alternativa�A,�negociar�os�terrenos�para�a�instalação�de�uma�futura�Central�na�zona�das�Casas�

do�Rio.�

A�Junta�de�Freguesia�e�a�Assembleia�de�Freguesia�de�Santiago�de�Cassurrães�(Mangualde)�manifestam3se�

favoravelmente�à�alternativa�A.�

A� Assembleia� de� Freguesia� considera,� ainda,� que� o� projecto� em� avaliação� será� uma�mais3valia� para� o�

desenvolvimento�local,�regional�e�nacional.�

A�Junta�de�Freguesia�de�Moimenta�de�Maceira�Dão�(Mangualde)�não�se�opõe�ao�traçado�em�avaliação.�

A�Junta�de�Freguesia�de�Fornos�de�Algodres�(Fornos�de�Algodres)�não�se�opõe�ao�projecto�em�avaliação.�

No�entanto,�alerta�para�a�defesa�integral�do�património�ecológico,�paisagístico,�arquitectónico�e�fundiário,�

e,�ainda,�o�individual.�
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A�Junta�de�Freguesia�de�Infias�(Fornos�de�Algodres)�alerta�para�a�existência�de:�

� Vestígios�arqueológicos�na�freguesia;�

� Poços,�nascentes,�minas;�

� Terrenos�particulares.�

Assim,� solicita� que� sejam� encontradas� soluções� que� se� ajustem� às� diversas� situações,� defendendo� o�

património�cultural.�

A�Junta�de�Freguesia�de�Arcozelo�(Gouveia)�alerta�para�o�seguinte:�

� O�traçado�cruza�alguns�caminhos�que�foram�recentemente�objecto�de�intervenção�de�melhoria�da�

sua�plataforma,�mediante� regularização�do� respectivo�piso�em� terra�batida�e� com�alargamento�

pontual.� Nomeadamente,� os� caminhos� que� servem� o� lugar� denominado� de� rizado,� estrada�

municipal�de�Gouveia�para�as�quintas�da�Barca�e�da�Bogueira,�bem�como�os�caminhos�da�“corga�

frita”.�Assim,�solicita�a�reposição�dos�mesmos�nas�devidas�condições;�

� A�necessidade�de� preservar� o� local� onde� se� encontra�uma�estação�arqueológica� pré3romana�e�

romana,�conforme�assinalada�na�carta�em�anexo.�

Solicita,�ainda,�a�deslocação�da�estação�BV,�prevista�para�o�mesmo�local,�para�montante,�conforme�carta�

em�anexo�e,�também,�que�fosse�edificada�com�materiais�que�não�agridam�a�paisagem�nem�condicionasse�

futuramente�a�existência�de�um�parque�temático�alusivo�à�época�dos�vestígios.�

A�Câmara�Municipal�da�Guarda�manifesta3se�a�favor�da�alternativa�A�pelo�seguinte:�

� Menor�extensão;�

� Menor�afectação�de�usos�sensíveis�do�solo;�

� Menor�abrangência�de�espaços�urbanos.�

Salienta,�no�entanto,�a�necessidade�da�reposição�da�situação�anterior�referente�à�cobertura�vegetal,�tendo�

em�conta�a�geologia�local,�bem�como�a�tendência�para�a�erosão�dos�solos.�

Alerta,�ainda,�para�a�existência�de�outros�sítios�arqueológicos,�para�além�do�referido�no�EIA,�que�irão�ser�

afectados� directamente� pela� implementação� do� projecto� e� outros� que� se� localizam� nas� proximidades,�

devendo�para�isso�ser�assinalados�e�tomadas�as�medidas�necessárias�à�sua�protecção�na�fase�de�obra.�

Assim,� anexa�uma� listagem�de� sítios� arqueológicos�do� concelho�da�Guarda,� que�poderão� ser� afectados�

directa�ou�indirectamente�pela�implementação�do�projecto.�

Refere�que�no�catálogo�de�sítios�são�indicadas�apenas�as�coordenadas�geográficas�relativamente�ao�ponto�

central� dos� vestígios� arqueológicos,� devendo3se� ter� em� atenção� a� área� de� dispersão� de� vestígios�

arqueológicos,�cuja�protecção�encontra�enquadramento�legal�no�Artigo�74º�e�79º�da�Lei�nº.�107/201,�de�8�

de�Setembro.�

Refere,� ainda,� que� existem� diversas� referências� bibliográficas,� nomeadamente� de� J.� Almeida� (1943),�

Roteiro� dos� Monumentos� de� Arquitectura� Militar� do� Concelho� da� Guarda,� à� existência� de� sítios�

arqueológicos�entre�Avelãs�de�Ambom�e�Pêra�Moço.�Assim,�considera�que�a�área�deverá�ser�prospectada�

previamente�ao�início�dos�trabalhos.�

A�Junta�de�Freguesia�de�Avelãs�de�Ambom�(Guarda)�manifesta�as�seguintes�preocupações:�
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� Importantes� manchas� de� carvalho� galaico3português� (habitat� 9230)� deverão� ser� preservadas�

(números�1�e�5�assinalados�na�carta�em�anexo);�

� Próximo�do�PK�+�14.000�(número�2�assinalado�na�carta�em�anexo)�existe�uma�charca�que� faz�

parte�de�um�sistema�de�regadio�colectivo;�

� Uma� zona�de� forte� aptidão� agrícola,� onde�existem�vários� poços�para� captação�de� água�e�uma�

quinta�com�um�projecto�de�recuperação�(número�3�assinalado�na�carta�em�anexo);�

� Uma�zona�de�forte�declive�e�solo�rochoso�(número�4�assinalado�na�carta�em�anexo).�

Face�ao�exposto,�apresenta�uma�sugestão�de�desvio�de�traçado,�tal�como�pode�analisar�na�carta�enviada�

em�anexo�ao�parecer.�

Uma�cidadã�(Açores�–�Celorico�da�Beira)�proprietária�de�uma�quinta�denominada�Tapada�dos�Poços�refere�

que�o�traçado,�entre�o�PK�+�22.000�e�o�PK�+�23.000�atravessa�a�referida�quinta.�

Assim,� sugere�um� ligeiro� desvio,� de�150�metros� para�Norte� ou�para�Sul,� dentro�da� área�de� estudo,� no�

sentido�de�minimizar�alguns�prejuízos.�

As�razões�apresentadas�são�as�seguintes:�

� Maior�segurança;�

� Menor�afectação�de�terrenos�produtivos�e�aráveis;�

� Não�afectação�de�património,�nomeadamente�casas�ou�poços.�

Dois�cidadãos�(Avelãs�de�Ambom3Guarda)�sugerem�uma�alteração�de�traçado�pelos�seguintes�motivos:�

� Afectação� de� terrenos� que� ainda� possuem� aproveitamento� agrícola� e� florestal,� essenciais� ao�

sustento�económico�dos�proprietários,�nomeadamente�entre�o�PK+15.000�e�o�PK�+�12.000;�

� Destruição� de� inúmeras� infra3estruturas� naturais� existentes� (caminhos,� muros� e� barreiras� de�

suporte�de�terras),�bem�como�áreas�de�floresta�e�linhas�de�água,�com�o�consequente�aumento�de�

risco� de� erosão� dos� solos� e� perda� de� valor� paisagístico,� nomeadamente� depois� do�

atravessamento�da�Ribeira�de�Massueime�(PK+�15.200);�

� Impactes�pessoais�e�económicos�decorrentes�da�inviabilização�de�um�projecto�na�área�de�turismo�

previsto�para�a�Quinta�do�Monte�Frio�(PK�+�14.400);�

� Restrições�na�área�de�servidão�irão�causar�impactes�na�propriedade;�

� Afectação�de�uma�represa�de�água,�após�o�atravessamento�da�EN�221;�

� Afectação�de�uma�vasta�área�florestal�de�carvalhos�e�pinhal,�entre�PK+13.500�e�o�PK+12.500.�

Assim,�sugerem�as�seguintes�propostas�de�alteração�ao�traçado�proposto�para�a�alternativa�A,�de�modo�a�

eliminar�os� impactes�atrás� referidos,�permitindo�a�execução�do�projecto�de�uma�forma�mais�equilibrada�

em�termos�económicos,�sociais�e�ambientais:�

� Continuação�do�traçado�do�gasoduto�em�linha�recta,�desde�o�ponto�anterior�ao�atravessamento�

da�Ribeira�de�Massueime�(PK�+15.200)�até�ao�extremo�Este�do�corredor�de�estudo,�de�modo�a�

que�a� subida� se� faça�de�um�modo�mais� suave�e�por� terrenos� sem�aproveitamento�agrícola�ou�

florestal,� facilitando�assim� a� sua� execução�e�minimizando�os� impactes� acima� referidos,� que� se�

verificarão�tanto�na�fase�de�construção�como�de�exploração;�

� Alteração�do�local�de�implantação�do�gasoduto�da�zona�central�para�o�extremo�Este�da�zona�de�

estudo� considerada,� desde� o� PK�+15.000� até� ao� PK�+12.000,� passando� por� zonas� de�mato� e�
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terrenos� baldios,� com�menor,� ou� nenhum� aproveitamento� agrícola� e/ou� florestal.� Deste�modo,�

não�haverá� a�afectação�de� áreas� florestais� já� implantadas�ou�em�crescimento,�possibilitando�a�

continuação� da� actividade� de� silvicultura� com� espécies� autóctones,� favoráveis� ao� equilíbrio�

ecológico�e�a�protecção�da�fauna�local�e�para�a�prevenção�da�desertificação�e�erosão�dos�solos;�

� Passagem� do� gasoduto� a�montante� da� represa� referida� no� ponto� 5,� salvaguardando� as� infra3

estruturas� de� captação,� armazenagem� e� distribuição� de� água� existentes,� indispensáveis� ao�

desenvolvimento�da�actividade�humana�e�agrícola�da�Freguesia;�

� Não�utilização�dos�caminhos� rurais� existentes�entre�o�PK+15.000�e�12.000,�que�possuam�uma�

largura� reduzida,� e� que� por� esse�motivo� possam� vir� a� ter� que� ser� destruídos.� Considerando� o�

traçado�alternativo�proposto,�o�acesso�poderá�efectuar3se�maioritariamente�pela�EN221,�e�pelos�

terrenos� contíguos,� o� que� terá� menores� impactes� em� termos� da� localização� das� estruturas�

temporárias�de�apoio,�ao�atravessar�zonas�de�menor�valor�agrícola�e�paisagístico.�

A�CA�salienta�que�a�apreciação�do�presente�EIA�contou�com�a�participação�de�técnicos�representantes�das�

várias�entidades�com�competência�nas�vertentes�ambientais�consideradas�como�mais�relevantes�para�uma�

tomada�de�decisão.�Por�outro�lado,�foram�ainda�solicitados�pareceres�externos�a�diversas�entidades�com�

competências�noutras�matérias.��

Assim,� todas�as�preocupações�manifestadas�nas�várias�vertentes�ambientais�do�projecto,�como�sejam�o�

património,�uso�dos� solos,�sócio3economia�e�ecologia,�entre�outras,� foram�devidamente�contempladas�e�

apreciadas�pelas�entidades�envolvidas�no�presente�processo.�

Para�mais,�refira3se�que�as�preocupações�manifestadas�no�decurso�da�consulta�pública�serão�devidamente�

tidas�em�consideração�na�presente�apreciação,�nomeadamente�as�propostas�de�alteração�de�traçado�que�

estejam�fundamentadas�e�se�justifiquem.�

7 ��&��(�7���

O�projecto�do�gasoduto�Mangualde�–�Celorico�–�Guarda�pretende�garantir�a�segurança�de�fornecimento�e�

de� transporte� adequada�à�Rede�Nacional� de�Transporte� de�Gás�Natural,� possibilitando�o� abastecimento�

aos�grandes�consumidores�ou�concessionárias�locais�que�possam�entretanto�surgir.�

Por�outro�lado,�possibilitará�ainda�o�reforço�das�interligações�com�Espanha,�no�âmbito�do�Mercado�Ibérico�

do�Gás,�constituindo�uma�alternativa�futura�de�ligação�à�rede�Europeia�de�Transporte�de�Gás�Natural.�

O�presente�projecto�apresenta�uma�extensão�total�de�cerca�de�76�km�para�a�alternativa�A�e�de�cerca�de�

80� km�para� a� alternativa� B,� distribuídos� através� dos� concelhos� de�Mangualde,� Gouveia� (Alternativa� A),�

Fornos�de�Algodres,�Celorico�da�Beira�e�Guarda.�

Considerando� a� tipologia� e� a� natureza� do� projecto,� bem� como� a� análise� efectuada� pela� CA� à� situação�

actual�do�ambiente,�os�factores�ambientais�considerados�como�mais�relevantes�para�a�tomada�de�decisão�

são�a�geologia,�solos�e�uso�dos�solos,�recursos�hídricos�e�qualidade�da�água,�ambiente�sonoro,�ecologia,�

património,�sócio3economia�e�o�ordenamento�do�território.�

Em� termos� globais,� não� foram� identificados� impactes� negativos� significativos� não� minimizáveis� com� a�

implementação�das�adequadas�medidas�de�minimização�propostas�no�Anexo�III�do�presente�parecer.�

Ao�nível�da�geologia�e�sismicidade,�considerou3se�que�a�Alternativa�A�será�a�mais�favorável.�
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Ao�nível�dos�Solos� foi�considerada�a�Alternativa�A�como�um�pouco�mais� favorável,�pelo� facto�de� induzir�

uma�afectação�global�de�solos�inferior�á�Alternativa�B,�com�uma�menor�afectação�total�de�solos�em�RAN.�

Quanto�ao�Uso�do�Solo,�a�Alternativa�A�foi�considerada�a�mais�favorável,�por�serem�menores�as�afectações�

de�usos�tais�como�os�relacionados�com�a�actividade�agrícola�e�com�a�protecção�ecológica�e�os�inerentes�

aos�espaços�urbanos/urbanizáveis.�

Considerando� que� o� projecto� em� análise� é� compatível� com� o� disposto� nos� Instrumentos� de� Gestão�

Territorial,�em�vigor,�considera3se�que�o�projecto�reúne�condições�para�a�obtenção�de�parecer�favorável,�

salvaguardando3se� o� cumprimento� das� condições� indicadas,� relativamente� à� ocupação� de� solos�

classificados�como�REN�e�RAN�e�restantes�condicionantes�indicadas.�

No�entanto,�considera3se�oportuno�alertar�que,�da�análise�aos�elementos�gráficos�apresentados�constata3

se�que�o�gasoduto�a�instalar�e�algumas�das�estações�destinadas�à�operação�/�manutenção�do�gasoduto,�

quer�na�Alternativa�A�quer�na�Alternativa�B,�irão�atravessar�ou�ocupar�terrenos�percorridos�por�incêndios,�

alguns�dos�quais�não�cartografados�nas�Cartas�de�Outras�Condicionantes�dos�PDM�analisados.�A�ocupação�

destes� solos� encontra3se� abrangida� pelo� disposto� no� DL� nº.� 327/90,� de� 22� de� Outubro,� alterado,� por�

ratificação,�pela�Lei�nº.�54/91,�de�8�de�Agosto�e�pelos�DL�nº.�34/99,�de�5�de�Fevereiro�e�DL�nº.�55/2007,�

de�12�de�Março,� rectificado�pela�Declaração�de�Rectificação�nº.�37/2007,�de�9�de�Maio,�que�estabelece�

medidas�de�protecção�aos�povoamentos�florestais�percorridos�por�incêndios.�

Assim,�a�prossecução�do�projecto�deverá� levar�em�consideração�o�disposto�na�referida� legislação,�tendo�

em�vista,�nomeadamente,�o�levantamento�da�proibição�legal�de�utilização�daqueles�solos.�

Na�área�em�causa,�encontram3se,�ainda,�em�vigor�o�Plano�Regional�de�Ordenamento�Florestal�da�Beira�

Interior�Norte�(PROFBIN),�aprovado�pelo�Decreto�Regulamentar�nº.�12/2006,�de�24�de�Julho,�o�Plano�de�

Bacia�Hidrográfica� do�Douro� (PBH�Douro),�aprovado�pelo�Decreto�Regulamentar�nº.�19/2001,�de�10�de�

Dezembro� e� o� Plano� de� Bacia� Hidrográfica� do� Mondego� (PBH� Mondego),� aprovado� pelo� Decreto�

Regulamentar�nº.�9/2002,�de�1�de�Março.�

No� ambiente� sonoro,� considera3se� que� os� impactes� são� semelhantes� em� ambas� as� alternativas,� sendo�

ligeiramente� superiores� na� Alternativa� B� dada� a� presença� de� receptores� mais� próximos� e� o� recurso� a�

desmonte� com� explosivos� em�maior� extensão.� Consequentemente,� a� Alternativa� A� é� ligeiramente�mais�

favorável�do�que�a�Alternativa�B.�

Ao�nível�da�ecologia,�não�é�possível�estabelecer�uma�distinção�clara�entre�as�alternativas,�considerando3se�

que�qualquer�uma�delas�é�concretizável�e�poderá�ser�seleccionada.�

Do� ponto� de� vista� patrimonial,� considerando� que� a� Alternativa� A� tem� 3� ocorrências� com� impactes�

negativos� directos� e� 1� com� impactes� negativos� indirectos� e� a� Alternativa� B� tem� 4� ocorrências� com�

impactes� directos� e� 4� com� impactes� negativos� indirectos,� conclui3se� que� a� Alternativa� A� é� a� menos�

desfavorável.�

Ao�nível�dos�recursos�hídricos�e�qualidade�da�água,�entende3se�que�apesar�de�ambas�as�alternativas�não�

apresentarem�diferenças�significativas�em�termos�de�águas�subterrâneas�e�qualidade�de�água,�encontram3

se�algumas�diferenças�nas�águas�superficiais,�que�levam�a�concluir�que�a�Alternativa�A�é�ligeiramente�mais�

vantajosa�que�a�Alternativa�B.�
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Na�sócio3economia,�a�Alternativa�A�é�assumida�como�a�mais�favorável,�atendendo�à�maior�área�de�espaço�

urbano/urbanizável�afectada,�na�envolvente�da�área�de�intervenção�directa,�que,�no�caso�da�Alternativa�B�

corresponde�a�26,45�ha,�enquanto�na�Alternativa�A�é�de�5,8�ha.�

Assim,�em�termos�conclusivos,�da�análise�efectuada�conclui3se�que�a�Alternativa�A�constitui�a�solução�mais�

favorável�para�o�traçado�do�gasoduto.�

No� que� diz� respeito� aos� pareceres� solicitados� no� âmbito� do� pedido� de� parecer� externo� a� diversas�

entidades,� foram� recebidos� 6�pareceres,� dos� quais� nenhum�emite� parecer� desfavorável� ao�projecto� em�

estudo.�

Relativamente� aos� pareceres� decorrentes� da� consulta� pública,� foram� recepcionados� 16� pareceres,� dos�

quais�nenhum�se�manifesta�contra�o�projecto.�As�questões�apresentadas�nestes�pareceres�e�directamente�

relacionadas� com� o� processo� em� causa� foram� devidamente� contempladas� na� presente� avaliação� e�

ponderadas�na�decisão�final.��

Neste�sentido,�no�âmbito�da�avaliação�global�efectuada�e�ponderados�todos�os�factores�em�presença,�a�CA�

propõe�a�emissão�de�parecer�favorável�à�Alternativa�A�do�Projecto�do�“Gasoduto�Mangualde�–�Celorico�3�

Guarda”,� condicionado�ao�cumprimento�dos� termos� e�condições�que�se�explicitam�no�presente�parecer,�

incluindo� as� condicionantes,� os� elementos� a� entregar,� as� medidas� de� minimização� e� o� programa� de�

monitorização�preconizados�no�seu�Anexo�III.�

�

�
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Parecer�da�DGEG�3�Direcção3Geral�de�Energia�e�Geologia�

Parecer�da�AFN�–�Autoridade�Florestal�Nacional�

Parecer�da�DRAP�Centro�3�Direcção�Regional�de�Agricultura�e�Pescas�do�Centro�(DRAP�Centro)�

Parecer�da�Endesa�Generación�Portugal�SA�

Parecer�da�EP�–�Estradas�de�Portugal,�SA�

Parecer�da�REFER�–�Rede�Ferroviária�Nacional�EPE�
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�� Compatibilização�do�projecto�do�gasoduto,�em�concreto�no�local�do�atravessamento�do�rio�Mondego�

com�o�Aproveitamento�Hidroeléctrico�de�Girabolhos.�

��

Obtenção� da� aprovação� dos� projectos� de� execução� e� da� autorização� para� a� realização� das�

intervenções� subsequentes,� por� parte� das� Estradas� de� Portugal,� para� as� intercepções� com� infra3

estruturas�rodoviárias�da�sua�responsabilidade.��

)�
Solicitação� de� parecer� ao� Instituto� de� Infra3Estruturas� Rodoviárias,� para� as� pretensões� de�

atravessamento�da�A23�e�da�A25,�as�quais�se�encontram�concessionadas.�

/�

Obtenção�da�aprovação�do�projecto�de�execução�e�da�autorização�para�a�realização�das�intervenções�

subsequentes,�por�parte�da�REFER,�nos�locais�que�interfiram�com�infra3estruturas�da�rede�de�caminho�

de�ferro.�

�



, ����	�&'�����������&'����	�8��������������

��

Enquadramento�das�sugestões�de�desvio�de�traçado�propostas�em�anexo�aos�pareceres�da�Junta�de�

Freguesia�de�Avelãs�de�Ambom�(Guarda),�da�cidadã�proprietária�da�quinta�Tapada�dos�Poços�e�dos�

dois�cidadãos�de�Avelãs�de�Ambon�–�Guarda,�no�corredor�estudado�de�400�m�para�a�Alternativa�A�e�

aferir�a�viabilidade�de�as�contemplar�no�projecto.�

��

Estudo�sobre�a�distribuição�do�Narciso3do3Mondego�(Narcissus�scaberulus)�abrangendo�o�traçado�de�

implantação�das�condutas�do�gasoduto�e�demais�locais�de�intervenção�necessários�para�a�realização�

da�obra.�

)�
Plano�para�a�gestão�da�biomassa�resultante�das�acções�de�desmatação,�no�caso�das� formações�de�

espécies� exóticas� invasoras,� nomeadamente� locais� de� armazenamento,� mesmo� se� temporário,� de�

forma�a�prevenir�potenciais�dispersões.�

/�

Plano� para� a� realização� das� acções� de� plantio� de� novas� árvores� como� compensação� ao� abate� de�

espécies� arbóreas� da� flora� autóctone� de� maior� interesse� como� sobreiros,� carvalhos3cerquinhos,�

choupos�e� freixos.�No�caso�de�áreas�de�Sobreiros� e�Azinheiras� torna3se�necessária� a�aprovação�de�

plano�de�gestão�florestal.�

0�
Indicação�do�local�final�para�o�estaleiro�e�justificação�da�opção�tomada,�dado�que�foram�apresentadas�

duas�possíveis�localizações�nas�proximidades�de�Celorico�da�Beira.��

1� Analise�das�técnicas�construtivas�mais�adequadas�a�utilizar�nas�travessias�das�linhas�de�água,�caso�a�

caso,�de�modo�a�minimizar�os�impactes�ambientais.�

2� Levantamento�detalhado�das�captações�existentes�para�a�Alternativa�A.�

3� Localização� de� eventual� depósito� de� terras� sobrantes� e� procedência� de� terras� empréstimo,� com�

referência�aos�respectivos�impactes�ambientais.�
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Registo�da� totalidade�dos�vestígios�e� contextos� a�afectar� directamente�pela�obra:�no�caso�de�sítios�

arqueológicos,� através� da� escavação� integral;� no� dos� elementos� arquitectónicos� e� etnográficos,�

através�de�registo�gráfico,�fotográfico�e�da�elaboração�de�memória�descritiva.�Os�resultados�obtidos�

no� acompanhamento� arqueológico� poderão� determinar� também� a� adopção� de� medidas� de�

minimização�complementares.�

�
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As�medidas�de�minimização�que�se�apresentam�seguidamente�deverão�constar�do�caderno�de�encargos�da�

obra�a�apresentar�ao�empreiteiro�para�seu�integral�cumprimento.�

	��!��������!��

Fase�de�construção�

��

Executar�as�seguintes�medidas�constantes�na�Lista�de�Medidas�de�Minimização�Gerais�da�Fase�de�

Construção,�disponíveis�no�sítio�de�Internet�da�Agência�Portuguesa�do�Ambiente:�1,�2,�3,�6,�7,�8,�9,�

16,�18,�21,�23,�25,�28,�33,�40,�41,�42,�43,�45,�46,�47,�49,�50,�51,�52,�53,�54�e�55.�

�� Concentrar�os�trabalhos�no�espaço�e�no�tempo,�evitando�a�sua�expansão�a�locais�próximos.�

)�

Os� estaleiros� deverão� possuir� um� local� para� o� armazenamento� adequado� dos� diversos� tipos� de�

resíduos,�de�acordo�com�a�sua� tipologia,�e�de�acordo�com�a� legislação�em�vigor,�enquanto�estes�

aguardam�encaminhamento�para�valorização�/�eliminação�em�instalações�licenciadas�/�autorizadas.�

/�

Quando� sejam� utilizadas� instalações� sanitárias� não� químicas� para� o� pessoal� da� obra,� estas�

instalações�devem� ser� ligadas� à� rede�de� saneamento� camarária� ou,� caso� tal� não� seja� viável,� ser�

instalada�uma�fossa�séptica�estanque,�com�capacidade�adequada.�

0� Quando�não�existir,�executar�uma�rede�de�drenagem�periférica�nas�plataformas�de�implantação�dos�

estaleiros.�

1�

Efectuar�a�abertura�de�acessos�em�colaboração�com�os�proprietários/arrendatários�dos�terrenos�a�

afectar.�Caso�não�possa�ser�evitada�a�interrupção�de�acessos�e�caminhos,�deverá�ser�encontrada,�

previamente�à�interrupção,�uma�alternativa�adequada,�de�acordo�com�os�interessados,�garantindo�o�

acesso�às�propriedades.�

2�
Deverá�ser�efectuada�a�reposição�e/ou�substituição�de�infra3estruturas,�equipamentos�e/ou�serviços�

existentes�nas�zonas�em�obra�e�áreas�adjacentes,�que�sejam�afectadas�no�decurso�da�obra.�

3� Deverá� ser� efectuada�a�descompactação�dos� solos� e� áreas�utilizadas� temporariamente� durante� a�

obra.�

4�
Adoptar�medidas�contra�a�erosão,�tal�como�definido�nos�standart´s�da�REN�Gasodutos.�Com�estas�

medidas�poder3se3á�prevenir�o�aumento�da�erosão�nas�zonas�de�terreno�não�ocupadas,�tanto�por�

arraste�pela�chuva�como�pelo�vento.�

��� Todos�os�resíduos�retirados�deverão�ser�encaminhados�para�destino�final�adequado.�
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��� Deverá�haver�o�acompanhamento�de�um�técnico�de�ambiente�na�fase�de�construção,�de�forma�a�

identificar�e�a�solucionar�problemas�que�surjam�com�a�realização�dos�trabalhos.�

Fase�de�exploração�

���
Deverá�haver�o�acompanhamento�de�um�técnico�de�ambiente�na�fase�de�pós�construção,�de�forma�

a�identificar�e�a�solucionar�problemas�que�surjam�com�a�realização�dos�trabalhos.�

������!�����!�9!"!�����

Fase�de�construção�

�)�

Efectuar�a�deposição�das�terras�sobrantes�em�locais�onde�possam�ser�valorizados,�nomeadamente�

em�pedreiras�desactivadas�de�acordo�com�o�seu�plano�de�recuperação�paisagística,�e�em�aterros�de�

resíduos�não�perigosos.��

�/�

A� necessidade� de� todos� os� componentes� da� infra3estrutura� que� compõem� o� gasoduto� (pontes,�

viadutos,� etc.)� e,� particularmente,� a� estabilização� dos� taludes� deverá� ser� realizada� por� soluções�

construtivas� concebidas�e�dimensionadas�para�acções� sísmicas�de�acordo�com�o�Regulamento�de�

Segurança,�de�forma�a�evitar�a�sua�futura�instabilização.��

�0�

Reforçar�a�infra3estrutura�associada�ao�gasoduto�nas�zonas�do�traçado�onde�ocorrem�segmentos�de�

falhas� activas,� durante� a� sua� construção,� para� que,� se� ocorrer� ruptura� superficial� co3sísmica,� o�

gasoduto�responda,�positivamente,�isto�é,�não�entre�em�ruptura.�

�1� No� caso� de� a� obra� ser� realizada� na� época� das� chuvas� poderão� ser�mais� problemáticas� as� zonas�

envolventes�às�linhas�de�águas�e�recomenda3se�a�utilização�de�máquinas�com�lagartas.�

�2� As�margens�dos�cursos�de�água�deverão�manter�a�configuração�original�da�superfície�dos�taludes�e�

o�perfil�das�zonas�adjacentes.�

����������������������

Fase�de�construção�

�3� As�áreas�a�ocupar�temporariamente�devem�ser�reduzidas�ao�mínimo.�

�4�

Definir� caminhos� confinados� para� a� circulação� de� maquinaria,� evitando� sempre� que� possível� a�

abertura�de�caminhos�ao�longo�das�margens�de�modo�a�evitar�a�compactação�dos�solos.�Dever3se3

ão�utilizar� caminhos� já� existentes� para� acesso� aos� estaleiros� e� se� tal� não� for� possível� dever3se3á�

utilizar�o�corredor�de�servidão�existente�para�este�efeito.�

���

Realizar�um�programa�de�controlo�adequado�de�vazamento�de�óleos�e� lubrificantes�nas� zonas�de�

implantação� de� estaleiros.� As� mudanças� de� óleos� queimados� não� devem� ocorrer� no� local� ou,� a�

ocorrerem,�deve�existir�um�tanque,�movível,�para�a�sua�recepção.�A�esses�óleos,�deve�ser�dado�um�

destino�final�que�não�seja�a�descarga�directa�no�solo�ou�nas�linhas�de�água.�

��� A�realização�dos�atravessamentos�das�ribeiras�deverá�ser�feita�de�modo�a�salvaguardar�sempre�as�

suas�condições�ecológicas,�mesmo�que�estas�se�encontrem�muito�degradadas.�
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���

Decapar�e�armazenar�a�camada�superior�do�solo,�repondo�e�restabelecendo�os�lugares�atravessados�

pela� tubagem,� nomeadamente,� caminhos,� sebes,� muros� de� pedra� solta,� taludes,� entre� outras�

características�dos�locais�atravessados.�

�)�

Proceder,�no�final�dos�trabalhos,�à�recuperação�das�áreas�intervencionadas�–�zonas�de�estaleiros�e�

armazenagem,� margens� das� linhas� de� água,� etc.,� de� forma� a� estas� poderem� adquirir� a� sua�

funcionalidade�anterior.�

�/� A�calendarização�dos�trabalhos�deve�ter�em�conta�a�minimização�das�perturbações�das�actividades�

agrícolas.�

Fase�de�exploração�

�0�
No�caso�de�ocorrência�de�situações�graves�de�derrame,�proceder�à�delimitação�da�área�envolvente�

à� zona�do�derrame,� sendo�que� será� o�grau�de� susceptibilidade�dos� solos� e� a� sua� capacidade�de�

regeneração�que�influenciarão�o�seu�período�de�isolamento�ou�descontaminação.�

��"������:;��!"�����<���!��������=����

Fase�de�construção�

�1�
Efectuar�os�trabalhos�de�abertura�de�valas,�colocação�de�tubagem�e�fecho�das�valas�nas�zonas�de�

atravessamento�das�linhas�de�água�preferencialmente�durante�o�período�mais�seco�do�ano,�de�Maio�

a�Setembro.�

�2� Fazer�o�atravessamento�de� todas�as� linhas�de�água�perpendicularmente�à� linha�de�água�e�nunca�

obliquamente,�destruindo3se�ao�mínimo�as�margens.�

�3� Limitar�a�área�de�desmatação�da�vegetação�ripícola�das�margens�de�modo�a�facilitar�posteriormente�

a�respectiva�recuperação�e�revegetação.�

�4� Realização�das�terraplanagens�e�dos�trabalhos�de�drenagem�de�forma�a�garantir�boas�condições�de�

escoamento,�designadamente�para�evitar�o�aparecimento�de�linhas�de�escoamento�desordenadas.�

)�� Sinalizar�as�áreas�intervencionadas�de�forma�a�evitar�a�afectação�de�áreas�adjacentes,�sempre�que�

as�frentes�de�obra�se�localizem�perto�de�linhas�de�água.�

)�� Protecção�dos�depósitos� temporários� de� terras� de�modo�a� evitar� que� a� acção�das� águas�pluviais�

arraste�materiais�para�as�linhas�de�água.�

)�� Garantir� a� estanquicidade� dos� reservatórios� dos� efluentes� domésticos� produzidos� no� estaleiro,�

devendo�ser�encaminhados�para�destino�adequado.�

))�

Impermeabilização� dos� locais� de� depósito� de� combustíveis,� lubrificantes� ou� outras� substâncias� e�

existência� de�drenagem�para� tanques� de� retenção�adequadamente� dimensionados�para�poderem�

reter�o�volume�máximo�de�contaminante�susceptível�de�ser�derramado.�

)/� Efectuar�as�descargas�das�águas� residuais�provenientes�das� lavagens�de�veículos�e�máquinas�em�

locais�pré3definidos�do�estaleiro�e�devidamente�autorizados�para�o�efeito.�

)0� Realização� das� terraplanagens� e� trabalhos� de� drenagem� de� forma� a� garantir� boas� condições� de�

escoamento,�designadamente�para�evitar�o�aparecimento�de�linhas�de�escoamento�desordenadas.�

)1� Evitar�os�movimentos�de�terra�durante�os�períodos�de�precipitação�intensa.�
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)2�

Criar�barreiras�de�contenção�de�bentonite,�quer�nos�locais�de�manuseamento,�quer�junto�ao�fosso�

de�ataque,�evitando3se�o�seu�espalhamento�para�as�áreas�circundantes,�designadamente�as�áreas�

agrícolas�e�o�próprio�leito�do�rio.�

)3�

Os�atravessamentos�das�linhas�de�água�pelo�gasoduto�deverão�começar�a�aprofundar�a�tubagem�a�

5�m�de�distância�das�margens,�no�caso�de�bacias�drenantes�com�área�inferior�a�4�km2,�de�modo�a�

evitar�alterações�na�margem.�

)4� As�obras�de�atravessamento�das�linhas�de�água�devem�ser�efectuadas�no�menor�espaço�de�tempo�

possível.�

Fase�de�exploração�

/��

Utilização� preferencial� de� materiais,� tintas� e� produtos� anti3corrosão� resistentes� à� degradação,�

isentos� de� substâncias� perigosas� (produtos� disponíveis� no� mercado)� e� que� permitam� reduzir� o�

número�de�aplicações�desses�materiais.�

�9�!������������

Fase�de�construção�

/��

Devem�ser�estudados�e� escolhidos�os�percursos�mais� adequados�para�proceder� ao� transporte� de�

equipamentos� e� materiais,� minimizando� a� passagem� de� veículos� afectos� à� obra� no� interior� dos�

aglomerados� populacionais� e� junto� a� receptores� sensíveis� (como,� por� exemplo,� instalações� de�

prestação�de�cuidados�de�saúde�e�escolas).�

/��

Para�além�do�cumprimento�dos�cuidados�gerais�mencionados�na�Fase�Prévia�à�Obra,�pode�verificar3

se�a�necessidade�de�reduzir�os�níveis�sonoros,�de�acordo�com�o�estabelecido�no�nº.� �5,�do�Artigo�

15º� do�Regulamento�Geral� do� Ruído,� relativo� à� Licença� Especial� de� Ruído.� Nestas� circunstâncias�

devem�ser�adoptadas�medidas�de�minimização.�

/)�

Para� fontes� fixas� em� áreas� de� estaleiro,� normalmente� confinadas� a� um� determinado� espaço,�

equacionar�a�colocação�de�barreiras�acústicas,�as�quais�devem�possuir�características�de�absorção�

sonora.� Porém,� esta� medida� nem� sempre� é� eficaz,� havendo� que� equacionar� outras� soluções�

alternativas�ou�complementares,�nos�casos�em�que�os�estaleiros�fiquem�situados�a�menos�de�100�m�

de�receptores�sensíveis�e�se�preveja�a�realização�de�operações�ruidosas.�

//�
As� fontes� fixas� em�pequenas� áreas� onde�decorram�actividades� ruidosas�podem�ser� encapsuladas�

com�canópias�acústicas,�com�o�objectivo�de�reduzir�a�emissão�sonora�dos�equipamentos.�

/0�

Em� termos� de� fontes� móveis,� necessárias� à� execução� de� uma� obra� de� construção� civil,� podem�

considerar3se�de�dois�tipos:�veículos�pesados�que�transportam�materiais�e�equipamentos,�usando�as�

vias�de�tráfego�existentes,�e�as�máquinas�que,�no�espaço�da�obra,�se�movimentam�de�um�lado�para�

o�outro,�inviabilizando�o�seu�encapsulamento.�Para�estas�situações,�as�medidas�de�minimização�só�

poderão�passar�pela�distribuição�adequada�destas�actividades�ao�longo�do�dia,�de�forma�a�reduzir�

possíveis�impactes.�
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/1� Seleccionar,� sempre� que� possível,� métodos� construtivos� e� equipamentos� que� originem� o� menor�

ruído�possível.�

/2�
Os� estaleiros� de� apoio� às� obras� não� se� devem� localizar� na� proximidade� de� aglomerados�

habitacionais�e/ou�de�receptores�sensíveis.�

/3�
Garantir�a�presença�em�obra�apenas�de�equipamentos�que�apresentem�homologação�acústica�nos�

termos�da�legislação�aplicável�e�que�se�encontrem�em�bom�estado�de�conservação/manutenção.�

/4�
Cumprir�os�procedimentos�de�operação�e�manutenção�recomendados�pelo�fabricante�para�cada�um�

dos�equipamentos�mais�ruidosos�que�sejam�utilizados�nos�trabalhos.�

0��

Proceder� à�manutenção� e� revisão� periódica� de� todas� as�máquinas� e� veículos� afectos� à� obra,� de�

forma�a�manter�as�normais�condições�de� funcionamento�e�desta� forma�assegurar�o�cumprimento�

das�normas�relativas�à�emissão�de�ruído.�

0��

Limitar,� na� medida� do� possível,� que� as� actividades� ruidosas� a� realizar� na� proximidade� de�

aglomerados� habitacionais� e/ou� de� receptores� sensíveis� se� restringem� ao� período� compreendido�

entre�as�08h�e�as�20h�dos�dias�úteis,�de�acordo�com�a�legislação�em�vigor.�

0��

Informar�as�populações�afectadas�sobre�os�objectivos�e�as�características�dos�trabalhos�previstos,�

designadamente� os� períodos� com� níveis� sonoros� significativamente� emergentes� face� ao� ruído�

ambiente�habitual,�bem�como�sobre�os�prazos�para�a�sua�conclusão.�

0)�

Nas� situações� em� que� estejam� previstos� desmontes,� recorrendo� a� cargas� explosivas,� devem� ser�

cumpridos�os�seguintes�aspectos:��

• No� caso� de� se� recorrer� a� explosivos� na� proximidade� de� aglomerados� habitacionais� e/ou� de�

receptores� sensíveis,� se� necessário,� efectuar� previamente� uma� vistoria� ao� estado� de�

conservação�dos�edifícios;�

• Se� necessário,� na� proximidade� de� edifícios� de� uso� sensível,� devem� ser� instalados� postos� de�

registo� dotados� de� sismógrafos,� de� forma� a�medir� a� intensidade� das� vibrações� produzidas� e�

avaliar�as�possibilidades�de�eventuais�danos�nas�estruturas�construídas�existentes;�

• As�operações�com�recurso�a�explosivos,�na�proximidade�de�aglomerados�habitacionais�e/ou�de�

receptores�sensíveis,�devem�ser�efectuadas�apenas�no�período�compreendido�entre�as�08h�e�as�

20h�dos�dias�úteis,�respeitando�um�intervalo�para�a�hora�de�almoço;�

• Deve�ser�adoptado�um�sistema�de�aviso�às�populações,�com�indicação�antecipada�dos�horários�e�

zonas� previstas� para� as� explosões.� Imediatamente� antes� de� qualquer� detonação� soará� um�

alarme�sonoro�de�aviso;�

• Nas� operações� com� recurso� a� explosivos,� deve� ser� assegurada� a� utilização� das� melhores�

técnicas�disponíveis�(por�forma�a�minimizar�os�impactes.�

0/�
Sempre� que� a� travessia� de� aglomerados� populacionais� for� inevitável,� deverão� ser� adoptadas�

velocidades�moderadas.�
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00�
A�circulação�de�veículos�pesados,�que�tenham�que�atravessar�aglomerados�populacionais,�deve�ter�

lugar� em� horário� de� menor� sensibilidade� para� as� populações� afectadas,� devendo� ainda� ser�

limitadas,�sempre�que�possível,�aos�dias�úteis.�

�"����!��

Fase�de�construção�

01� Reduzir�ao�mínimo�indispensável�o�corte�de�arvoredo.�

02�
Escolher�os�locais�de�implantação�de�todas�as�infra3estruturas�de�apoio�à�obra,�de�modo�a�preservar�

as�áreas�com�ocupação�florestal.�

03�
Definição� de� medidas� compensatórias� face� à� afectação� de� habitats� e� recursos� florestais� pela�

diminuição�da�área�florestal.�

04�

Limitar�as�acções�de�desmatação�das�faixas�de�trabalho,�com�particular�destaque�para�a�vegetação�

ripícola�no�atravessamento�de�linhas�de�água�e�núcleos�arbóreos�de�interesse,�áreas�de�estaleiro�e�

de�apoio,�e�aos�acessos�a�criar,�às�áreas�indispensáveis.�

1��
As�zonas�seleccionadas�para� serem�sujeitas�a�desmatação�e�as�árvores�a�serem�alvo�de�poda�ou�

corte� devem� ser� assinaladas� com� marcas� visíveis� (por� exemplo,� fitas� coloridas),� permitindo� a�

identificação�das�áreas�de�intervenção�em�qualquer�instante.�

1�� Conservação�e�protecção�da�vegetação�afecta�às�principais�linhas�de�água.�

1��

A� utilização� dos� caminhos� de� apoio� à� obra� nas� proximidades� das� zonas� de� maior� sensibilidade�

ecológica,� como� por� exemplo� habitats� ribeirinhos,� deve� efectuar3se� afectando� a�menor� extensão�

possível�da�vegetação�que�acompanha�essas�zonas�e�a�velocidades�adequadas�no�sentido�de�evitar�

o�possível�atropelamento�de�animais.�

1)�

As�operações� de� rechega�e� o�destino�dos� resíduos� resultantes� da� exploração� florestal� devem� ser�

acordados�com�os�proprietários.�Efectuar�a�desmatação,�desflorestação,�corte�ou�decote�de�árvores�

com� mecanismos� adequados� à� retenção� de� eventuais� faíscas,� a� fim� de� minimizar� o� risco� de�

incêndio.�

1/�
O� material� lenhoso� decorrente� da� abertura� de� faixa,� que� não� seja� estilhaçado,� deve� ser�

prontamente�retirado�do�local,�de�modo�a�não�construir�um�foco/meio�de�propagação�de�fogo.�

10� A�implantação�do�gasoduto�deve�evitar�o�período�de�nidificação�das�espécies,�ou�seja,�em�termos�

gerais�entre�os�meses�de�Abril�a�Junho.�

11�

Proceder�ao�humedecimento�dos�caminhos�de�acessos�não�pavimentados,�durante�períodos�de�estio�

ou�de�fraca�pluviosidade,�de�forma�a�evitar�o�levantamento�de�poeiras�que�afectam�as�comunidades�

vegetais�e�produções�agrícolas.�

12� O� abate� de� Sobreiros,� Oliveiras� e� Pinheiros,� caso� necessário,� deve� restringir3se� a� área� de�

implementação�de�projecto,�carecendo�de�licença�prévia.�
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13�

O� abate� de� espécies� arbóreas� da� flora� autóctone� de�maior� interesse� como� sobreiros,� carvalhos3

cerquinhos,�choupos�e�freixos�deve�ser�compensada�com�o�plantio�de�novas�árvores,�devendo�usar3

se�como�referência�para�as�áreas�a�plantar,�o�valor�da�área�ocupada�por�aquelas�árvores�x�1,25.�

14� Deverão� ser� evitados� locais� comportando� espécies� da� Directiva� Habitats,� nomeadamente� as�

referenciadas�durante�os�trabalhos�de�campo.��

2��
Dado� que� esta� é� uma� área� de� forte� risco� de� incêndio,� devem� ser� previstos� os� riscos� de� fogo� e�

estabelecer�planos�para�eventuais�combates�aos�mesmos.�

����!9>�!��

Fase�de�construção�

2�� Efectuar� a� prospecção� arqueológica� sistemática� ao� longo� do� corredor� seleccionado� e� de� áreas�

funcionais�caso�se�situem�fora�das�áreas�já�prospectadas�nesta�fase�de�avaliação.�

2��

No�caso�das�ocorrências�afectadas�directamente�e�caso�os� resultados�da�prospecção�arqueológica�

realizada�apontem�para�uma�possível�afectação�de�ocorrências�patrimoniais,�proceder�a�acertos�de�

projecto�antes�de�serem�propostas�quaisquer�outras�medidas�de�minimização�intrusiva.�

2)�

Quando� por� razões� técnicas� do� Projecto� de� Execução� não� houver� possibilidade� de� proceder� a�

alterações,� mesmo� que� pontuais,� de� traçado,� deverá� o� RECAPE� efectuar� a� demonstração� da�

inevitabilidade�da�destruição�total�ou�parcial�dos�elementos�patrimoniais�afectados.�

2/�

Deverá� ser� tido� em� conta,� em� sede� de� projecto,� que� não� haverá� qualquer� elemento� de� obra,�

incluindo�estaleiros,�que�interfiram�com�o�bem�Classificado�3�Pelourinho�de�Figueiró�da�Granja,�IIP�e�

respectiva�Zona�de�Protecção.�

20�

A�construção�deste�projecto�deverá�ser�acompanhada�por�uma�equipa�composta�por�arqueológico�

responsável� assessorado� por� assistentes� de� arqueologia� com� presença� permanente� e� presencial�

durante� as� operações� que� impliquem� movimentações� de� terras� (desmatações,� escavações,�

terraplanagens,� depósitos� e� empréstimos� de� inertes),� quer� estas� sejam� feitas� em� fase� de�

construção,�quer�nas�fases�preparatórias,�como�a�instalação�de�estaleiros,�abertura�de�caminhos�ou�

desmatação.�

21�

O�número�de�elementos�da�equipa�de�acompanhamento�arqueológico�deve�adequar3se�ao�número�

de� frentes� de� obra� activas,� ao� afastamento� entre� si� e� à� natureza� das� actividades� a� realizar� nas�

mesmas.�

22�

Antes�de�a�obra�ter�início�deverá�ser�apresentado�e�discutido,�por�todos�os�intervenientes,�o�Plano�

Geral�de�Acompanhamento�Arqueológico,�no�qual� irá�constar�a�listagem�e�a�respectiva�localização�

(em� planta� final� de� obra)� de� todos� os� locais� com� valor� patrimonial,� constantes� na� Situação� de�

Referência.�

23�

Da�mesma�forma,�será�importante�discutir�as�medidas�necessárias�para�evitar�a�destruição�de�sítios�

com� valor� patrimonial,� bem� como,� os� procedimentos� e� normas� a� cumprir� durante� o�

Acompanhamento�Arqueológico.�
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24�

Sempre� que� for� detectado� um� novo� local� com� interesse� patrimonial,� este� deverá� ser� alvo� de�

comunicação�ao�promotor�do�projecto,�ao�empreiteiro�da�obra�e�ao�IGESPAR,�I.P.,�pelos�canais�que�

vierem�a�ser�estabelecidos�em�sede�própria.�

3��

As�medidas�patrimoniais�genéricas�a�aplicar�a�todos�os�locais�são:�

• Protecção,�sinalização�e�vedação�da�área�de�protecção�de�cada�local�referido�na�carta�geral�

de�sítios,�desde�que�não�seja�afectado�directamente�pelo�projecto:�

• A�área�de�protecção�deverá�ter�cerca�de�50�m�em�torno�do�limite�máximo�da�construção.�

No�entanto,�podem�ser�mantidos�os�acessos�à�obra�já�existentes.�

• A� sinalização� e� a� vedação� deverão� ser� realizadas� com� estacas� e� fita� sinalizadora,� que�

deverão�ser�regularmente�repostas.�

�>"!�#�"���9!��

Fase�de�construção�

3��

As� frentes� de� obra� junto� a� áreas� habitadas� deverão� ser� objecto� das� necessárias� medidas� de�

segurança� e� de� redução� dos� incómodos� ambientais.� Os� acessos� deverão� ser� assegurados� e� a�

funcionalidade�dos�espaços�deverá�ser�mantida,�tanto�quanto�possível.�

3��

A� eventual� interrupção� de� serviços� (telecomunicações,� electricidade,� água,� etc.)� deverá� ser�

comunicada�directamente�às�pessoas�afectadas�e�à�população�em�geral,�quando� tal�se� justifique,�

com�a�devida�antecedência�e�com�a�informação�necessária�(período�e�duração�da�afectação).�

3)�
As�funcionalidades�existentes�à�superfície�deverão�ser�devidamente�repostas,� logo�que�possível,�e�

de�acordo�com�os�interessados.�

3/�

Deverão�ser�contemplados�processos�de�compensação�aos�proprietários�e�arrendatários�das�áreas�

agrícolas� ou� florestais� afectadas,� quer� por� ocupação� ou� utilização� temporária� quer� pelas� áreas� a�

expropriar.�

30�

Implementar� durante� a� fase� de� construção,� um� sistema� de� gestão,� tratamento� e� recolha� dos�

efluentes�do�estaleiro�e�dos�resíduos�produzidos�nas�obras,�devendo�assegurar�especiais�cuidados�

para�a�obras�a�realizar�no�mar�e�mais�próximas�da�zona�costeira.�

31� Sinalizar�devidamente�os�acessos�temporários�necessários�ou�quaisquer�percursos�de�apoio�à�obra.�

32�

Estabelecer� um� percurso� viário� adequado� cuja� utilização� racional,� deverá� diminuir� o� tráfego� de�

equipamento� e� materiais� e� cujo� armazenamento� deverá� ser� o� mais� próximo� possível� do� local� a�

intervencionar.�

������9������������!�>�!��

Fase�de�construção�

33�

Na� proximidade� de� infra3estruturas� com� servidões� e� restrições� de� utilidade� pública,� deverá� ser�

acautelada� a� menor� afectação� das� infra3estruturas� interceptadas� nos� termos� do� previsto� no�

projecto.�
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34�

Os� locais� de� Reserva� Ecológica� Nacional� atravessados� pelo� Gasoduto� Celorico3Mangualde3Guarda�

deverão�ser,�de�um�modo�mais�cuidado�e�urgente,�reconvertidos�à�situação�inicial,�nomeadamente�

no�que�se�refere�à�cobertura�vegetal�do�solo.�

4��

Para�os�locais�de�Reserva�Agrícola�Nacional�atravessados�pelo�Gasoduto�em�estudo,�propõe3se�que�

haja�uma�decapagem�inicial�de�uma�camada�não� inferior�a�20330�cm�(terra�viva)�e�que�esta�seja�

preservada� e� armazenada� em� pargas� de� secção� trapezoidal,� para� posterior� reutilização� no�

enchimento�superior�das�valas�então�abertas.�

4��
Antes� do� início� dos� trabalhos� deverá� ser� elaborado� um� plano� de� acessos� que� minimize� a�

necessidade�de�intervir�nos�solos�classificados�como�RAN�e�como�REN.�

Fase�de�exploração�

4��
Após�a�conclusão�das�obra,�e�assim�que�seja�tecnicamente�possível,�deverão�ser�retirados�todos�os�

materiais�sobrantes�ou�outros�resíduos�existentes�sobre�o�terreno.�

8�����������"�!?�@A��

4)�

Tendo� em� conta� o� horizonte� de� tempo� de� exploração� do� projecto� e� a� dificuldade� de� prever� as�

condições� ambientais� locais� e� instrumentos� de� gestão� territorial� e� legais� então� em� vigor,� deve� o�

proponente,� no� último� ano� de� exploração� do� Projecto,� apresentar� um� plano� de� desactivação�

pormenorizado,�contemplando�nomeadamente:�

• Solução�final�de�requalificação�da�área�de�implantação�do�projecto�e�projectos�complementares,�

a�qual�deve�ser�compatível�com�os�instrumentos�de�gestão�territorial�e�com�o�quadro�legal�então�

em�vigor;�

• Acções�de�desmantelamento�e�obra�a�ter�lugar;�

• Destino�a�dar�a�todos�os�elementos�retirados;�

• Plano�de�recuperação�final�de�todas�as�áreas�afectadas.�

����������9������

4/� Cumprimento� do� DL� nº.� 169/2001,� de� 25� de� Maio,� com� as� alterações� introduzidas� pelo� DL� nº.�

155/2004,�de�30�de�Junho,�relativo�à�presença�de�sobreiros�e�azinheiras.�

40�

Cumprimento�do�DL�nº.�173/88,�de�17�de�Maio�e�do�DL�nº.�174/88,�de�17�de�Maio,�que�estabelece�

a� obrigatoriedade� de� manifestar� o� corte� ou� arranque� de� árvores� (pinheiro� bravo� em� áreas�

superiores�a�2�ha�ou�de�eucalipto�em�áreas�superiores�a�1�ha).�

41�
Cumprimento� da� Portaria� nº.� 103/2006,� de� 6� de� Fevereiro� relativo� ao� corte� de� resinosas� e� ao�

nemátodo�do�pinheiro.�

42�

Cumprimento� do� DL� nº.� 327/90,� de� 22� de� Outubro,� com� as� alterações� introduzidas� pela� Lei� nº.�

54/91,�de�8�de�Agosto,�DL�nº.�34/99,�de�5�de�Fevereiro�e�DL�nº.�55/2007,�de�12�de�Março,�que�

estabelece� proibições/condicionantes,� pelo� prazo� de� 10� anos,� nos� terrenos� com� povoamentos�

florestais�percorridos�por�incêndios.�
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43�

Cumprimento�do�DL�nº.�124/2006,�de�28�de�Junho,�alterado�pelo�DL�nº.�17/2009,�de�14�de�Janeiro�

que� o� republica� e� relativo� a�medidas� e� acções� a� desenvolver� no� âmbito� do� Sistema�Nacional� de�

Defesa�da�Floresta�contra�Incêndios,�bem�como�as�disposições�estabelecidas�nos�Planos�Municipais�

de�Defesa�da�Floresta�Contra�Incêndios�dos�concelhos�abrangidos.�

�
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No�âmbito�dos�aspectos�ecológicos�é�afirmado�no�âmbito�da�avaliação�de�impactes�que�durante�a�fase�de�

exploração�é�previsível�a�recuperação�de�muitas�das�comunidades�vegetais�pré�existentes,�nomeadamente�

aquelas�compostas�por�espécies�herbáceas�e�arbustivas�(como�seja�o�caso�do�habitat�4090�–�charnecas�

oromediterrânicas�com�giestas�espinhosas).��

A�monitorização�deste�aspecto�é�importante,�pode�ser�concretizada�simultaneamente�com�a�monitorização�

da�faixa�de�servidão�e� incidir�sobre�a�recuperação�das�comunidades�vegetais�classificadas�constantes�no�

anexo�do�Decreto3Lei�nº.�140/99,�alterado�pelo�Decreto3Lei�nº.�49/05,�de�24�de�Fevereiro.��

�� ��"������:;��!"���

O� plano� de� monitorização� da� fase� de� construção� deverá� servir� principalmente� para� fornecer� dados�

relevantes�aos�gestores�do�programa�de�gestão�ambiental�(PGA)�deste�projecto,�de�modo�a�alterar�e/ou�

incluir�novas�medidas�de�minimização�(MM),�sempre�que�os�resultados�verificados�detectem�problemas.�Os�

relatórios�a�efectuar,�deverão�indicar�as�soluções�a�adoptar�no�PGA,�de�forma�a�ultrapassar�os�problemas�

detectados.�

O� plano� poderá� ser� prolongado� para� lá� da� fase� de� construção,� caso� no� final� deste� período� a� ARH�

Centro/Norte�concluam�pela�sua�necessidade,�em�função�dos�resultados�obtidos.�

Os�locais�de�amostragem�deverão�ser,�pelo�menos,�todas�as�travessias�das�linhas�de�água�que�no�período�

das�obras�apresentem�caudal�de�água.�Em�cada�local,�deverá�ser�amostrada�a�água�a�jusante�da�obra�e�a�

montante�desta,�de�modo�a�ter3se�um�referencial�(ao�longo�do�tempo)�qualitativo�da�água.�

A�periodicidade�da�amostragem�deve�ser�mensal.�

Deverá� ser� efectuada�monitorização� visual� das� linhas� de� água,� a� jusante� das� obras,� de�modo� a� serem�

adoptadas�medidas�correctivas�de�eventuais�problemas�(sedimentação,�erosão,�etc.),�pelo�proponente,�na�

linha�de�água�e�seus�atravessamentos�(passagens�hidráulicas,�obras�de�arte,�etc.),�que�tenham�ligação�a�

este�projecto.�

)� �9�!������������

Tendo�em�conta�as�características�do�projecto�e�a�análise�de�impactes�efectuada,�o�estudo�considera�que�

apenas�se�justifica�a�realização�de�um�programa�de�monitorização�para�a�fase�de�construção.�Concorda3se�

com�essa�proposta,�com�a�ressalva�dos�casos�seguintes:�
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• Eventuais� alterações� no� funcionamento� do� gasoduto,� que� provoquem� alterações� nas� condições�

acústicas;�

• Eventuais� situações� de� reclamação� fundamentada� na� fase� de� exploração.� Nesse� caso� devem� ser�

efectuadas�medições� acústicas� no(s)� local(ais)� em� causa� e� averiguado� o� cumprimento� dos� valores�

limite�legais.�

Relativamente� ao� programa� de� monitorização� apresentado� para� a� fase� de� construção,� há� a� referir� o�

seguinte:�

• Estão,�em�princípio,�dispensadas�de�realizar�medições�de�ruído�as�obras�onde,�por�força�da�aplicação�

dos�Artigos�14º�e�15º�do�RGR,�não�exista�obrigação�de�cumprimento�de�valores�limite�de�ruído;�

• Para�as�obras�que,�pelo�contrário,�estiverem�sujeitas,�por�força�da�Licença�Especial�de�Ruído�(LER),�

ao�cumprimento�de�valores�limite,�são�aplicáveis�às�medições�de�ruído�os�procedimentos�definidos�na�

Norma�Portuguesa�NP�1730.�

�


